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Os nossos catálogos foram produzidos com papel de origem certificado, uma forma de trabalhar socialmente e ambien-
talmente responsável, aprovado como Mix Credit 100% pela Forest Stewardship Council ® e etiquetado com o logo 
FSC®.Que nos indica e garante que a fibra de celulose virgem utilizada na sua produção procede de áreas fl orestais com uma 
gestão responsável para com a sociedade e meio ambiente. Para mais informações sobre FSC® visite www.pt.fsc.org/pt-pt

pt.garlandworld.com

PARA NOS ADIANTARMOS AS TUAS NECESSIDADES

Crescemos contigo

Novamente temos todo o gosto de apresentarmos o novo catálogo de ferramentas Garland para 2018.  
Fieis aos nossos princípios continuamos observando o futuro aplicando toda a nossa imaginação, 
criatividade e experiência  desenvolvendo melhoras nas nossas máquinas.

Na Garland somos revolucionários e estamos sempre atentos as necessidades dos nossos clientes criando 
soluções ao problemas que nos apresentam. Graças a esta atitude somos o único fabricante mundial que 
conseguiu criar 2 mercados para as máquinas de jardim nos últimos anos. O condicionamento da relva 
artificial ( Familia Comber ) e o condicionamento dos terraços ( Familia Foggy )

Na situação atual no mercado das máquinas de jardim é estável e onde o corta relvas está perdendo terreno 
face a área residencial, os Comber são uma grande oportunidade de negócio, já que são uma solução para 
todos aqueles que trocaram a relva natural por relva artificial. Todos estes clientes deixaram de ser usuários 
de máquinas corta relvas e agora sentem a necessidade de varrer as folhas, a sujidade que se acumula na 
sua relva artificial e de varrer a relva para revitalizala um pouco, que com o tempo vai ficando tombada. Com 
as nossas máquinas Comber realizam esta funcionalidade de uma forma muito eficaz, estando cada vez 
mais com maior aceitação em Espanha e fora das nossas fronteiras, são produtos exclusivos, patenteados 
onde só se podem encontrar com a nossa marca Garland.

O jardim é a área que mais valor tem no ambiente de uma casa. Um Jardim agradável é uma zona onde  
podemos estar com a família e amigos relaxadamente e é um valor cada vez mais exigente. Na Garland 
entendemos rápidamente que podemos ajudar em que esta área seja mais agradável, por isso fomos  
desenvolvendo os produtos Foggy para melhorar estas zonas de lazer. O êxito das nossas máquinas foi  
conseguido devido a demonstrarmos as suas vantagens nas principais feiras mundiais tendo inclusivé stand 
na famosa feira de Cantón na China .

A nossa visão sempre alcança o futuro. Aplicamos a creatividade e imaginação para gerar novos valores e 
criar o futuro.

Garland é a gama de máquinas de jardim – agrícolas- florestais mais ampla do mercado com pontos de venda 
e seviço técnico em todo o território português. O nosso nível de exigência e compromisso terá feito que os 
nossos usuários confiem cada vez mais nos nossos produtos, sua qualidade, suas prestações servem para 
que os nossos usuários sejam mais fiéis e procurem nos nossos produtos soluções para suas necessidades.

Este ano asseguramos que a  nossa gama de máquinas profissionais que começou há 5 anos passa a ser 
uma parte relevante na nossa gama. Este ano 2018  a gama profissional vai crescer aumentando o seu 
numero de referencias em 20 % e já representa 35% do total da gama Garland. Recordamos que a gama de 
profissionais esta destacada no catálogo com a designação TRABALHO INTENSIVO.

Visualiza o nosso catálogo e conhece as últimas novidades e os nosso preços atualizados.
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CONSELHEIRO  
DE PRODUTOS
Ferramenta que o vai 
ajudar a escolher a 
máquina que melhor 
se adapta às suas 
necessidades.

GARLAND
Clik sempre que  
desejar voltar á  
página inicial.

PRODUTOS 
Janela com todas as 
famílias de produtos  
disponíveis.

SUPORTE 
Acesso ao nosso serviço de 
pós-venda, reparadores  
autorizados, esquemas, 
documentação e contatos.

CATÁLOGO 
Download da última versão 
do nosso catálogo.

YOUTUBE
Acede ao nosso 
canal YOUTUBE 
onde poderá ver os 
vídeos dos nossos 
produtos.

ULTIMAS NOTICIAS
Informação 
atualizada de  
produtos e da  
empresa.

EXPLORA EM 
PT.GARLANDWORLD.COM

E MUITO MAIS...
Descarregue os manuais de instruções, fichas técnicas, fotografias, acessórios recomendados, comparador de produtos…

Pensamos em si
O mundo de hoje é o mundo em que tudo está ligado, a Internet é um verdadeiro reflexo da situação. A 
internet vai acabar com as fronteiras em todos os aspetos e o futuro da empresa passa por estar ligada à 
Internet. Temos um website projetado para si, onde você pode encontrar todas as informações necessárias 
para o seu dia-a-dia. 
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Porque pensamos em si, e sempre que necessite de nós, esteja 
a onde estiver a partir de qualquer dispositivo, portátil, tablet, 
telemóvel, etc…, a Garland encontra-se sempre ao seu dispor,  
24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano.

Obtém o máximo partido

www.pt.garlandworld.com

Suporte
Estamos para 
exclarecer dúvidas, 
fornecimento de peças 
e acessórios e ajudar 
a esclarecer os nossos 
clientes.

ACCESÓRIOS
Aqui poderá encontrar os acessórios disponíveis 
para a sua máquina, para melhorar o desempen-
ho e inclusive aumentar o tempo de vida útil.

CONSELHEIRO DE PRODUTOS
O nosso conselheiro de produtos irá ajudar a 
encontrar de forma fácil o produto que mais se 
adapta às suas necessidades.

PRODUTOS
Explore aqui a eficiente e vasta gama de 
produtos para realizar as tarefas florestais, 
agrícolas e de jardinagem.

DOWNLOAD
Na zona download poderá descarregar os  
manuais de instruções e as fichas técnicas 
dos produtos que necessitar.

OUTRAS VISTAS
Permite visualizar a máquina em  
diferentes ângulos e apresenta os  
acessórios incluídos.

COMPARADOR
Para o ajudar de forma fácil a comparar vários 
produtos da mesma categoria e assim  
encontrará as diferenças entre os mesmos.

</>

Contacto
Aqui encontrara um  
formulário de contacto 
onde poderemos  
exclarecer o mais rápido 
possível as suas dúvidas.

Onde comprar
Localize facilmente  
através do nosso 
formulário o distribuidor 
GARLAND oficial ou  
autorizado mais próximo.

Noticias
Informação atualizada 
sobre a nossa marca, 
eventos, novidades, 
patrocínios, feiras, etc
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Cuidamos de si
Temos à sua disposição uma ferramenta fácil, intuitiva e rápida 
de trabalho para facilitar o processo de seleção de um produto, 
peças, acessórios ou esquemas.

Um dos nossos principais objetivos é dar uma resposta de  
forma rápida e eficaz, com o melhor serviço possível, assim como  
oferecer a máxima qualidade e fiabilidade na entrega de peças e 
acessórios. Formamos uma grande equipa que trabalha cada dia 
para conseguir os melhores resultados.

Porque você é  

importante para nós

Baseamos a nossa cultura 
empresarial, na proximidade, 
no profissionalismo e na  
eficácia, sendo os nossos 
clientes o nosso principal valor.

24 H.
SHOPSHOP

Dia a dia mais próximos
Porque pensamos em si, e sempre que necessite de nós, esteja 
a onde estiver a partir de qualquer dispositivo, portátil, tablet, 
telemóvel, etc…, a Recaball encontra-se sempre ao seu dispor 
24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano.
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E muito mais...
Adicione os seus produtos favoritos, verifique a disponibilidade e receba  
automaticamente avisos do stock dos produtos, substituição ou produto  
compatível. Acessível a partir de qualquer dispositivo (tablet, telemóvel, laptop..)  
A Recaball está à sua disposição sempre que precisar de nós...

Esquemas
Visualize e descarregue o esquema de qualquer das  
máquinas para as quais temos disponibilidade de peças.

Acessórios
Melhore e alcance o máximo partido das suas máquinas 
com a nossa ampla gama de acessórios.

www. recaball. com

CATÁLOGO GERAL
Para o ajudar a  
encontrar facilmente 
e através de uma 
listagem ordenada 
alfabeticamente os 
acessórios por  
tipologia e as peças 
ordenadas por  
marcas.

CONTACTO
Aqui poderá resolver 
as suas dúvidas, a 
Recaball estará  
encantada em o 
ajudar.

SERVIÇO TÉCNICO
Localize o serviço 
técnico autorizado e 
oficial mais próximo.

DÓNDE ESTAMOS 
Localiza fácilmente 
nuestras oficinas.

PESQUISA AVANÇADA 

Realize qualquer busca alfanumérica da nossa 
base de dados. Utilize * para substituir  
caracteres que você desconheça Ex. Arranca* 
e poderá ver todos os produtos começados por 
ARRANCA seguido de qualquer texto.

CONTA 
Consulte e edite os seus  
dados de usuário. Rever os 
seus pedidos por data ou valor.FAVORITOS 

Pode guardar os  
produtos favoritos para 
aceder a eles num só 
click.

NÓS
Mssão, visão 
e valores.

FOLHA DE PEDIDO 
Visualize rapidamente 
a seu cesto de  
compras.

ESQUEMAS
Visualize e descarrega 
os esquemas das  
máquinas para as 
quais disponibilizamos 
o serviço de pós-venda.

ACESSÓRIOS
Ampla gama de  
acessórios para obter 
o máximo desempenho 
das suas máquinas.

PEÇAS
Referências de peças 
catalogadas por marca, 
tipo e modelo.

EXPLORA EM
RECABALL.COM

www. recaball. com

Serviços técnicos
Localize facilmente o serviço técnico mais próximo da sua área 
de residência, para tal basta introduzir o seu código postal.

Peças
Com um só click tem disponíveis mais de 40.000 
referências. 
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Queremos ajuda-lo
Nós temos ao seu dispor uma linha elementos de merchandisign destinadas a melhorar a imagem do ponto de venda. Estes 
produtos estão disponíveis em Stock e alguns deles (X-Banner, vinil, roll-ups, autocolantes) pode ser personalizado.

AUTOCOLANTES (VITRINE-REPOSICIONÁVEIS) AUTOCOLANTES PARA O PAVIMENTO

60 cm (altura máxima) X 240 cm (largura máxima) 60X60 cm

X-BANNER PROMOCIONAL

60X160 cm

ROLL-UP PROMOCIONAL

65X210 cm

FERRAMENTAS

(Jogo chaves de fendas– chavesde bocas – chaves 
roquete – alicates – caixa de ferramentas) 
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TENDAS COM BANDEIRAS E COM TRASEIRA

300X300 cm

POLO DE TRABALHO POLO DE VESTIR T-SHIRT SACO DE TRANSPORTE

BANDEIRAS

50X200 cm

BOX PALETS

80X140 cm / 40X140 cm
(Fio de nylón - Óleos - Bidons)

EXPOSITORES ESPECIAIS

120X220 cm
(Motosserras – Roçadoras – Acessórios)

POSTERS REPOSICIONÁVEIS

60 cm (altura máxima) X 240 cm 
(largura máxima)
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Inovação do serviço para o 
utilizador e para a natureza
Conscientes da importância do desenvolvimento sustentavél e da gestão do meio ambiental adecuado a garantir a preser-
vação em torno de um futuro mais saudável para o nosso planeta desenvolvemos uma cultura empresarial sensibilizada e 
respeitosa do nosso meio ambiente . Esta  cultura baseia se no cumprimento de todas as normativas do meio ambiental 
aplicavél na melhora contínua das nossas atividades com o fim de proteger o meio ambiente e os seus principios funda-
mentais são :  

 ·       Dirigir todo o nosso trabalho de investigação , desenho  e fabricação na criação de máquinas que respeitam o  
  meio ambiente. 
 ·       Adoptar todas as medidas necessárias para prevenir a contaminação e reduzir ao mínimo as emissões  
  contaminantes dos nossos produtos. 
 ·       Formar e consciencializar todos os nossos profissionais que  realizem  todos os seus trabalhos de forma a  
  respeitar todo o meio ambiente. 
 ·       Melhorar a eficiência na utilização de recursos naturais , matérias primas e energía .
 ·       Trabalhar para reduzir  sistemáticamente os resíduos , recíclando e reutilizando  sempre que seja possível. 

Quando utilizas  uma máquina Garland , tens que estar seguro que utilizas ferramentas limpas e amigas  do meio ambiente . 

INNOVATION 
AT THE  
SERVICE OF 
NATURE



 Garland • 11



Garland • 12

INNOVATION 
AT THE  
SERVICE OF 
NATURE

INNOVATION 
AT THE  
SERVICE OF 
NATURE



 Garland • 13

Força, segurança e 
precisão de corte
TRABALHO AGRADÁVEL E PRODUTIVO

Ao abordar um trabalho, não há nada como poder confiar numa ferramenta 
que atenda ás mais elevadas expectativas, como as motosserras a gasolina 
Garland. Nós dotamos todos os nossos modelos com rigorosas medidas de 
segurança, reinventamos as nossas máquinas para torná-las cada vez mais 
potentes, mais leves e manejáveis, com componentes de ultima geração para 
trabalhos minuciosos, eficientes e satisfatórios. Oferecemos uma variedade 
de modelos com diferentes características para escolher o mais adequado.

Motosserras a gasolina

M
O

TO
S
S
ER

R
A

S



Garland • 14

CORRENTE

Equipada com corrente em aço japonesa.

Comprimento OU BARRA DA CO-
RRENTE

Fabricada em aço japonês.

GARRA

Proporciona um maior  
controlo do corte.

Correntes com dentes 
cromados de grande dimensão
• Corrente de corte de  
 grande qualidade
• Oferece um elevado  
 rendimento de corte.

INNOVATION 
AT THE  
SERVICE OF 
NATURE

Vantagens
CILINDRO 
(DE ALTAS PRESTAÇÕES)

Cilindro de altas prestações e 
maior potencia, 30% mais de 
durabilidade e maior eficiência.

ARRANQUE “PRIMER” 
(ARRANQUE RÁPIDO A FRIO)

Eficiente arrancador “primer”, que 
bombeia o combustível para o 
carburador do motor, permitindo 
o arranque a frio.

EASY START  
(ARRANQUE FÁCIL)

Agradável sistema de  
arranque, fácil e suave para evitar 
esticões bruscos quando arranca 
com a máquina.

SISTEMA ANTI VIBRAÇÃO

Eficiente sistema anti vibração, 
que diminui o cansaço e tornando 
assim o seu trabalho muito mais 
agradável.
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PUNHOS ERGONÓMICOS E DE FÁCIL AGARRE

Fabricados em liga de alumínio e cobertos de borracha 
para obter um agarre seguro, comodo e ergonómico.

TAMPAS DE FÁCIL ABERTURA

Tampa do óleo e do combustível 
para abrir e fechar facilmente.

SISTEMA DE AR LIMPO

Filtro de ar para evitar a  
entrada de pó no motor.

GATILHO DE SEGURANÇA

Para evitar que a máquina 
acelere acidentalmente.

SISTEMA ANTI VIBRAÇÃO

Efeciente sistema anti 
vibração que permite um 
trabalho mais eficiente e por 
amplos períodos de tempo.

SISTEMA DE ARRANQUE  
ERGONÓMICO

M
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TRAVÃO DA CORRENTE

Pára a corrente de forma  
imediata quando deteta qualquer 
irregularidade, garantido assim a 
máxima segurança.

LUBRIFICAÇÃO  
AUTOMÁTICA

Prático sistema auto lubrificante 
permanente da corrente. Para um 
desempenho perfeito.

CHAVE SEMPRE  
DISPONÍVEL

Útil compartimento para guardar 
da chave de ajuste do tensor, 
da tampa da corrente e a vela 
sempre e quando necessite.

CÁRTER DE MAGNESIO 

Cárter de magnésio muito mais 
leve e com uma maior dissipação 
da temperatura.
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OMONTANA 1620 (40G-0112)

Esta motosserra dispõe do motor mais potente da sua 
gama. Com uma Comprimento de 50 cm permite um 
maior alcance. Equipada com um cilindro de altas pres-
tações para uma maior durabilidade e um cárter de 
magnésio mais leve e maior dissipação da temperatura, 
carburador “walbro” fabricado no Japão e corrente ORE-
GON fabricada nos USA, por fim está especialmente des-
envolvida para trabalhos intensivos de poda e de abate 

Motor 2 tempos Garland

Cilindrada 64,1 cc

Potência 3,3 kW/4,5 CV

Comprimento da barra 20”/50 cm

Corrente (Passo/Espessura) 3/8”- 0.058”

Número de elos 72

Peso 5,9 kg* 

9,0kg

Cilindro 

altas prestações

Carter de magnesio

Sistema anti vibração

Travão da corrente

Lubrificação 

automática

1

2 3

cm
1

2

37x51x26

MONTANA 1420 (40G-0111)

Especialmente indicada para cortar troncos e abater árvo-
res, graças aos 50 cm de Comprimento e ao seu eficiente 
motor a 2 tempos de alto rendimento. Mais conta com um 
cilindro de altas prestações para uma maior durabilidade e 
um cárter de magnésio mais leve e uma maior dissipação 
da temperatura, carburador “walbro” fabricado no Japão e 
corrente OREGON fabricada nos USA, sistema anti vibração 
para um trabalho mais comodo, travão da corrente e lubri-
ficação automática da corrente.

Motor 2 tempos Garland

Cilindrada 59 cc

Potência 3,0 kW/4,1 CV

Comprimento da barra 20”/50 cm

Corrente (Passo/Espessura)  3/8”-0.058”

Número de elos 72

Peso 5,8 kg* 

9,4 kg

Cilindro 

altas prestações

Carter de magnesio

Sistema anti vibração

Travão da corrente

Lubrificação 

automática

1

2 3

cm
1

2

37x51x26
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*Peso sem barra e sem corrente

MONTANA 1016 (40G-0113)

Esta motosserra dispõe de um motor a 2 tempos de 49.3 
cc., e uma potência de 2,72 CV, cárter de magnésio, cilin-
dro de altas prestações e um arranque reforçado, equipa-
da com Comprimento de 40 cm que permite um perfeito e 
rápido corte. Incorpora um sistema anti vibração e travão 
da corrente.

Motor 2 tempos Garland

Cilindrada 49,3 cc

Potência 2,0 kW/2,7 CV

Comprimento da barra 16”/40 cm

Corrente (Passo/Espessura) 0.325”-0.058”

Número de elos 66

Peso 5,35 kg* 

7,8 kg

Cilindro 

altas prestações

Carter de magnesio

Sistema anti vibração

Travão da corrente

Lubrificação 

automática

1

2 3

cm
1

2

28x42x27

MONTANA 1218 (40G-0114)

Este potente modelo conta com a força de um eficiente 
motor a 2 tempos de 54,5 cc., com uma resistente corren-
te de 3/8” com 0.058”de espessura, cárter de magnésio, 
cilindro de altas prestações e arranque reforçado. Perfeita 
para troncos grossos e para abate de árvores graças à sua 
barra de 45 cm.

Motor 2 tempos Garland

Cilindrada 54,5 cc

Potência 2,2 kW/3,0 CV

Comprimento da barra 18”/45 cm

Corrente (Passo/Espessura) 3/8”-0.058”

Número de elos 64

Peso 5,35 kg*  

8,0kg

Cilindro 

altas prestações

Carter de magnesio

Sistema anti vibração

Travão da corrente

Lubrificação 

automática

1

2 3

cm
1

2

28x42x27

MONTANA 920-V17 (40G-0129)

Motoserra ideal para o utilizador que necessita de uma 
motosserra para todo o tipo de cortes . Com uma Compri-
mento de 20” que permite no derrube de árvores de gran-
de porte e tem um peso adequado  para tarefas de corte 
de troncos. Dispõe de um manipulo ergonómico , seguro e 
arranque eletrónico e arrancador de alta resistência . 

Motor 2 tempos Garland

Cilindrada 49,5 cc

Potência 2,2 kW/3,0 CV

Comprimento da barra 20”/50 cm

Corrente (Passo/Espessura) 0.325”-0.058”

Número de elos 72

Peso 5,3 kg* 

7,6kg

Arranque “Primer”

Arranque fácil

Sistema anti vibração

Travão da corrente

Lubrificação 

automática

1

2 3

cm
1

2

31x52x30

MONTANA 718-V16 (40G-0117)

A nossa motosserra mais polivalente. Derivado á potencia 
do seu motor, ao comprimento da sua Comprimento e ao 
seu peso é uma motosserra ideal para quem necessita de 
uma motosserra para fazer todo tipo de trabalho .Potencia 
sufuciente para o corte de árvores e cortar troncos mas 
suficientemente leve para poder fazer trabalhos de limpeza 
de árvores e poda. Dispõe de um manipulo ergonómico 
de elevada segurança, arranque eletrónico e arrancador 
resistente . 

Motor 2 tempos Garland

Cilindrada 45 cc

Potência 1,7 kW/2,3 CV

Comprimento da barra 18”/45 cm

Corrente (Passo/Espessura) 0.325”-0.058”

Número de elos 72

Peso 5,3 kg* 

7,6 kg

Arranque “Primer”

Arranque fácil

Sistema anti vibração

Travão da corrente

Lubrificação 

automática

1

2 3

cm
1

2

31x52x30

M
O

TO
S
S
ER

R
A

S



Garland • 18
*Peso sem barra e sem corrente
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Motor 2 tempos Garland

Cilindrada 40,1 cc

Potência 1,7 kW/2,3 CV

Comprimento da barra 16”/40 cm

Corrente (Passo/Espessura) 3/8”BP-0.050”

Número de elos 56

Peso 4,2 kg*  

MONTANA 516 (40G-0101)

Potente máquina com motor a 2 tempos e ultra leve é per-
feita para cortar madeira. Vem equipada com uma corren-
te de 3/8”de baixo perfil, sistema anti vibração, travão de 
corrente e engrenagem automática. Incorpora também o 
sistema de arranque fácil “primer” que ajuda ao arranque 
a frio. 

6,1kg

Arranque “Primer”

Arranque fácil

Sistema anti vibração

Travão da corrente

Lubrificação 

automática

Chave dísponivel

1

2 3

cm
1

2

28x42x26

Motor 2 tempos Garland

Cilindrada 37,2 cc

Potência 1,5 kW/2,0 CV

Comprimento da barra 14”/35 cm

Corrente (Passo/Espessura) 3/8”BP-0.050”

Número de elos 52

Peso 4,2 kg*  

MONTANA FIRST (40G-0100)

A sua Comprimento de 14” permite cortar troncos de poda 
de forma rápida e comoda. Conta com uma resistente 
corrente de 3/8” de baixo perfil, dispõem de um sistema 
de arranque fácil, sistema de arranque “primer” que ajuda 
ao arranque em frio, engrenagem automático da corrente, 
sistema anti vibração e travão da corrente.

6,1 kg

Arranque “Primer”

Arranque fácil

Sistema anti vibração

Travão da corrente

Lubrificação  

automática

Chave dísponivel

1

2 3

cm
1

2

28x42x26
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*Peso sem barra e sem corrente

MOTOSSERRAS PARA PODAR

As motosserras têm um desenho especial procurando o peso mínimo com a máxima capacidade de mano-
bra, podem ser utilizada com uma só mão. São as máquinas ideais para podar em altura em que o operador 
tem de subir às árvore com um arnês e com cordas, por isso o operador precisa ter uma mão disponível 
para se segurar nas árvores de fruta, pois só assim poderá fazer uma grande quantidade de cortes de 
pequenos ramos.

Motor 2 tempos Garland

Cilindrada 25,4 cc

Potência 0,8 kW/1,1 CV

Comprimento da barra 10”/25 cm

Corrente (Passo/Espessura) 3/8”BP-0.050”

Número de elos 40

Peso 3,8 kg*  

4,5 kg

Arranque “Primer”

Sistema anti vibração

Travão da corrente

Lubrificação  

automática

1

2 3

cm
1

2

25x32x25

MONTANA 110-V15 (40G-0102)

Motosserra comoda e ligeira, especialmente desenvolvida 
para podar. Com Comprimento de 10”/25cm ponta redon-
da torna-a ideal para a poda de ramos de árvores até 10 
cm de diâmetro. Sistema de arranque “primer” que ajuda 
ao arranque em frio, sistema anti vibração que reduz a 
sua fadiga, travão da corrente que atua em caso de coice 
e engrenagem automática da corrente, para um funciona-
mento perfeito.
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Máquinas pequenas 
e perfeitas
MANEJÁVEIS, PRECISAS E ECOLÓGICAS

Se você pudesse projetar a solução ideal para a sua necessidade, seriam 
como esta gama. A docilidade e eficácia das nossas serras elétricas permi-
tem, inclusive a utilizadores mais aficionados, realizar os trabalhos com um 
acabamento total-mente profissional. A sua precisão reproduz o corte exato 
que você pretende em cada ramo, tronco ou material. A sua leveza, alta 
segurança e durabilidade, torna-a numa escolha perfeita para trabalhos no 
interior ou no jardim. E se isso não fosse suficiente, a máquina não produz 
qualquer tipo de emissões para cuidar da natureza. 

Motosserras elétricas
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LUBRIFICAÇÃO  
AUTOMÁTICA

Prático sistema auto 
lubrificante permanente da 
corrente. Para um desempenho 
perfeito.

INTERRUPTOR DE  
SEGURANÇA 

Mecanismo simples e  
eficaz que impede o  
arranque involuntário da 
máquina.

TRAVÃO DA CORRENTE 

Pará a máquina imediatamente 
quando deteta um revés,  
garantindo total segurança.

INDICADOR DO NÍVEL DO ÓLEO  

A janela lateral para garantir 
uma visualização mais fácil e 
rapidamente que o nível do óleo é 
sempre o ideal.

SOFT GRIP

Punho anti derrapante para  
garantir um perfeito manuseamento 
e controlo total sobre a máquina.

PUNHO INFERIOR

Para maior segurança.

GARRA

Proporciona um maior 
controlo do corte.

INNOVATION 
AT THE  
SERVICE OF 
NATURE

Correntes com dentes 
cromados de grande dimensão
• Corrente de corte de  
 grande qualidade
• Oferece um elevado  
 rendimento de corte.

Vantagens
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Motor elétrico 230 V ~ 50 Hz

Potência 2.000 W

Comprimento da barra 16”/40 cm

Corrente (Passo/Espessura) 3/8”BP-0.050”

Bomba de óleo mecanismo automático

Número de elos 57

Peso 5 kg 

CORRENTE

Equipada com  
corrente em aço japonesa

PUNHO ERGONÓMICO DE FÁCIL AGARRE

Punho lateral permite trabalhar em diferentes  
condições e garante o equilíbrio perfeito em  
qualquer posição.

BARRA OU Comprimento

Equipada com aço de elevada  
qualidade.

Motor elétrico 230 V ~ 50 Hz

Potência 2.400 W

Comprimento da barra 18”/45 cm

Corrente (Passo/Espessura) 3/8”BP-0.050”

Bomba de óleo mecanismo automático

Número de elos 62

Peso 5,6 kg 

BULK 518 E-V15 (40EL-0043)

O seu potente motor permite a realização de grandes 
trabalhos com o mínimo esforço. Também está equipada 
com tudo o necessário para um trabalho profissional 
confortável e seguro: lubrificação automática da corrente, 
visibilidade do nível de óleo, travão de corrente, meca-
nismo de tensionamento e substituição da corrente fácil 
mudar e sem ferramentas (Sistema SDS) e interruptor de 
segurança.

6,3kg

Lubrificação 
automática

Interruptor de  
segurança

Travão da corrente
Indicador do  
nível do óleo
SDS System

Overload System

1

2 3

cm
1

2

27 x48x20

BULK FIRST E-V15 (40EL-0038)

Especialmente adequada para “Do-It-Yourself”, para cortar 
ramos e troncos de madeira. Muito segura, graças ao seu 
interruptor e travão de segurança e ao seu travão de segu-
rança que actua em caso de um revés. Com a lubrificação 
de corrente automática para um funcionamento suave e 
janela para ver o nível de óleo.

6,3kg

Lubrificação 

automática

Interruptor de  

segurança

Travão da corrente

Indicador do  

nível do óleo

1

2 3

cm
1

2

27x48x20

M
O

TO
S
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SDS SYSTEM

Confortável sistema projetado 
para apertar e substituir a  
corrente de forma rápida e fácil, 
sem ferramentas.

OVERLOAD SYSTEM
(PROTETOR DE SUBCARGA)

Sistema de proteção eficiente 
contra qualquer tipo de variação 
da corrente elétrica.
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INDICADOR DO NÍVEL DO ÓLEO  

A janela lateral para garantir uma 
visualização mais fácil e  
rapidamente que o nível do  
óleo é sempre o ideal.

Potente,  
leve e  
telescópica
MAIOR ALCANCE, MAIS  

SEGURANÇA, MENOR ESFORÇO
Por mais altos que pareçam estar os ramos, 
eles estão ao seu alcance da maneira mais 
conveniente. Sem a necessidade de se equilibrar 
numa escada. Graças às nossa serra extensívei, 
você vai chegar aos ramos com o mínimo esforço 
e com a máxima segurança. 

Especialmente desenvolvidas para lhe oferecer 
um conforto sem limites em toda a poda de 
altura.

LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA

Prático sistema auto lubrificante 
permanente da corrente. Para um 
desempenho perfeito. 
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FOAM

Barra coberta com espuma 
para um melhor agarre.

SOFT GRIP

Punho anti derrapante para 
garantir um perfeito  
manuseamento e controlo 
total sobre a máquina.

INTERRUPTOR DE  
SEGURANÇA 

Mecanismo simples e  
eficaz que impede o  
arranque involuntário da 
máquina.

EXTENSÃO REGULÁVEL

Braço telescópico de grandes 
dimensões, ajustável para 
a distância necessária para 
alcançar cada ramo.

Motosserra com poste extensível elétrica

BULK 298 FE-V16 (40EL-0044)

Manejável eletrosserra telescópica, concebida para facilitar 
e agilizar os trabalhos de poda em altura até 4,5 m. O seu 
motor elétrico proporciona uma potência de 750 W. e com a 
sua Comprimento de 20 cm. proporciona um corte preciso. 
O seu sistema de ajuste telescópico permite trabalhar em  
diferentes alturas.

Motor elétrico 230 V ~ 50 Hz

Potência 750 W

Comprimento da barra 10”/25 cm

Corrente (Passo/Espessura) 3/8”BP-0.050”

Ajuste da altura de 1,70 até 2,85 m

Número de elos 40

Peso com barra montada 3,5 kg 

7,2kg

Lubrificação  
automática

Interruptor de  
segurança

Travão da corrente
Indicador do nível 

do óleo
Extensão regulável

1

2 3

cm
1

2

120x17x11
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Cortar lenha à mão 
é coisa do passado
FORTE IMPULSO, CORTE RÁPIDO

Cortar lenha manualmente é um trabalho lento e esgotante, que pode 
desmotivar quando deseja realizar um churrasco ou acender uma lareira. 
Deixe o trabalho duro para as prodígias máquinas da Garland e dedique-se 
unicamente a disfrutar. Com uma força impressionante de impulso de 4 
a 12 toneladas, dependendo do modelo as nossas máquinas partem em 
segundos troncos até 52 ou 107 cm de comprimento.

Rachadores a gasolina e elétricas
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SISTEMA DE  
SEGURANÇA ZHB

Infalível sistema que impede o 
arranque das maquinas involun-
tariamente.

DUAS VELOCIDADES DE CORTE
Permite aumentar a  
produtividade de corte segundo a 
dureza e o diámetro do tronco . 

RODAS DE TRANSPORTE 

Praticas rodas para transportar a 
máquina com a maior  
facilidade e comunidade.

ASA DE TRANSPORTE 

Facilita o movimento e a elevação 
da máquina. 

SISTEMA DE SEGURANÇA 
ZHB

Eficiente sistema de  
segurança que dispõe de  
um mecanismo em que é  
necessário que estejam li-
gados os dois interruptores 
para poder trabalhar.

INNOVATION 
AT THE  
SERVICE OF 
NATURE

Vantagens
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DISEÑO PORTÁTIL  

O seu tamanho compacto permite 
transporta-la para qualquer lugar.

ÁNGULO VARIAVEL 

Rachador confinado a trabalhar 
na horizontal , vertical e em  
posições  intermédias

FUNCIONAMENTO NA  
HORIZONTAL OU NA  
VERTICAL 

Cada rachador está otimizado 
para utilizar numa posição.

CUNHA DE AÇO

Fabricado em aço maçiço   
cimentado mediante  
tratamento térmico. 

MOTOR A GASOLINA O 
ELÉTRICO

Variedade de motores que se  
ajustam a todas as necessidades.

ARTICULAÇÃO

Regula o angulo 
de trabalho 

PISTÓN HIDRÁLICO

Transforma a pressão do oleo 
em força de corte. 
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CHOPPER 607 VE (51-0006)

3000 W de potência, num rachador com 10 toneladas de 
força. Abre troncos até 40 cm de diâmetro e 107 cm de 
comprimento. Dispõe de um sistema de bloqueio ZHB para 
evitar o funcionamento involuntário da máquina. Incorpora 
também uma pega ergonómica e rodas para transportar 
sem qualquer esforço. Trabalha na posição vertical.

Motor elétrico 230 V ~ 50 Hz

Potência 3.000 W

Diâmetro máximo do tronco 40 cm

Comprimento máximo do tronco 107 cm

Potência máxima de corte 10 toneladas

3 posições de trabalho 58/77/107 cm

Peso 126 kg

126kg

Sistema de  

segurança ZHB

Roda de transporte

Pega de transporte

Uso vertical

1

2 3

cm
1

2

110x56x45

3 POSIÇÕES DE 
TRABALHO

58/77/107 cm

Rachador com motor  4 tempos de gasolina Garland OHV. 
Corta os teus troncos em qualquer lugar sem ter que de-
pender de uma instalação elétrica ou um gerador . O seu 
sistema hidrálico gera 12 toneladas de força e a sua plan-
taforma tem um angulo regulavél que permite trabalhar 
com troncos na horizontal , vertical e em posições intermé-
dias . O seu novo sistema de impulso tem duas velocidades 
permitindo aumentar o rendimento dos troncos cortados e 
com o bloqueo ZHB evita açções involuntarias.

CHOPPER 852 ZG-V17 (51-0008)

119,0kg

Motor 4 tempos Garland 

Cilindrada OHV 196 CC

Diâmetro máximo do tronco 35 cm

Comprimento máximo do tronco 52 cm

Potência máxima de corte 12 toneladas

Peso 111 kg

Sistema de  

segurança ZHB

Ángulo variavel

Duas velocidades

Pega de transporte

Roda de transporte

1

2 3

cm
1

2

102x41x107
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Motor elétrico 230 V ~ 50 Hz

Potência 1.500 W

Diâmetro máximo do tronco 25 cm

Comprimento máximo do tronco 52 cm

Potência máxima de corte 5 toneladas

Peso 42,8 kg

CHOPPER 406 VE (51-0002)

Com motor de 3.000 W 
aciona um empurre até 7 
toneladas de força.   
Admite troncos até 40 cm 
de diâmetro por 106 cm de 
comprimento, partindo-os 
em questão de segundos. 
Dispõe do sistema de 
bloqueio ZHB para evitar o 
funcionamento involuntário 
da máquina. Incorpora  
também a asa ergonómica 
e roda para transportar sem 
qualquer esforço. Trabalha 
na posição vertical.

Motor elétrico 230 V ~ 50 Hz

Potência 3.000 W

Diâmetro máximo do tronco 40 cm

Comprimento máximo do tronco 106 cm

Potência máxima de corte 7 toneladas

3 posições de trabalho 58/77/106 cm

Peso 98 kg

102kg

Sistema de  

segurança ZHB

Roda de transporte

Pega de transporte

Uso vertical

1

2 3

cm
1

2

106x54x38

1

2 3

cm
1

2

45x123x28

CHOPPER 352 E (51-0005)

2.100 W de potência, é um rachador com uma potência  
de 7 toneladas de empurre. Abre troncos até 25 cm de 
diâmetro e 52 cm de comprimento. Com sistema de  
segurança que impede o funcionamento involuntário  
da máquina. Incorpora também a pega ergonómica e roda 
para transportar sem esforço. Trabalha na posição  
horizontal.

45,2kg

Motor elétrico 230 V ~ 50 Hz

Potência 2.100 W

Diâmetro máximo do tronco 25 cm

Comprimento máximo do tronco 52 cm

Potência máxima de corte 7 toneladas

Peso 56 kg

Sistema de  
segurança ZHB

Roda de transporte
Asa de transporte

Uso horizontal
Portatil

CHOPPER 152 E--V1 (51-0004)

Este rachador elétrico tem uma potência de empurre de 
5 toneladas. A sua força pode abrir troncos até 52 cm. 
Dispõe do sistema de bloqueio ZHB para evitar o funciona-
mento involuntário. Incorpora também a pega ergonómica 
e roda para transportar sem esforço. Trabalha na posição 
horizontal.

45,2 kg

1

2 3

cm
1

2

45x100x29

Sistema de  
segurança ZHB

Roda de transporte
Asa de transporte

Uso horizontal
Portatil

3 POSIÇÕES DE 
TRABALHO

58/77/106 cm

CHOPPER 452 ZE-V17 (51-0007)

O Rachador com motor elé-
trico. Seu sistema hidrálico 
gera 10 toneladas de força 
e a sua plantaforma temu m 
angulo regulavél que permite 
trabalhar com os troncos 
horizontais, verticais e em 
posições intermédias. O seu 
novo sistema de impulso tem 
duas velocidades permitindo 
aumentar o rendimento dos 
troncos cortados e com o 
bloqueo ZHB evita por em 
marcha involuntariamente. 

116,0 kg

Motor elétrico 230 V ~ 50 Hz

Potência 2.100 W

Diâmetro máximo do tronco 35 cm

Comprimento máximo do tronco 52 cm

Potência máxima de corte 10 toneladas

Peso 108 kg

Sistema de  

segurança ZHB

Ángulo variavel

Duas velocidades

Pega de transporte

Roda de transporte

1

2 3

cm
1

2

110x45x150
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Despede-te das  
ervas daninhas
GRANDE POTÊNCIA, RESISTÊNCIA E ERGONOMIA

Garland amplia a sua gama de roçadoras e inova para ganhar a batalha defi-
nitivamente frente às ervas daninhas. Entre os nossos modelos vai encontrar, 
máquinas equipadas com o novo, eficaz e confortável punho delta. O punho 
permite o acesso fácil para a maioria dos lugares difíceis, e proporciona maior 
estabilidade para limpar em encostas. Uma nova opção na hora de eleger a 
máquina mais confortável para a tarefa a realizar.

Descubra toda a gama de roçadoras com motores japoneses, diferentes ci-
lindradas e variedade de acessórios, que apresentamos com o melhor cus-
to-benefício.

Com a ergonomia, a eficiência e completo equipamento de série dos nossos 
produtos não daremos tréguas ás ervas daninhas.

Roçadoras a gasolina e elétricas
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Vantagens

PUNHO COM SISTEMA DE  
ALTO RENDIMENTO

Pode eleger entre a ampla gama de  
otorizações com distintos punhos:

Guiador duplo e punho delta.

PROTETORES

Protetores resistentes de fácil 
substituição.

ENGRENAGENS

Engrenagem de alta resistência, 
criadas para resistir às condições de 
trabalho mais severas.

PUNHO ERGONÓMICO

Punho com desenho ergonómico, 
suave e de fácil fixação para um 
agarre rápido e seguro.

ARRANQUE “PRIMER” 
(ARRANQUE RÁPIDO A FRIO)

Eficiente arrancador “primer”, que 
bombeia o combustível para o 
carburador do motor, permitindo 
o arranque a frio.

SISTEMA ANTI VIBRAÇÃO 

Eficiente sistema anti vibração, 
que diminui o cansaço e  
tornando assim o seu trabalho 
muito mais agradável.

DIÂMETRO DA  
TRANSMISSÃO DE 28 MM  

Proporciona uma maior  
resistência, permitindo  
enfrentar com total confiança 
os trabalhos mais intensos e 
exigentes.

GUIADOR DUPLO  
ORIENTÁVEL 

O guiador duplo permitir um uso 
mais confortável e ao mesmo 
tempo um agarre mais firme. 
Orientável a 90º para permitir 
um transporte e armazenamento 
mais fácil e conveniente.
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MOTORIZAÇÃO JAPONESA

Magníficos motores Honda e 
Kawasaki.

TRANSMISSÃO DESMONTÁVEL

Transmissão dividida. Permite  
incorporar outros acessórios  
como, Corta Sebes e Podadora 
(dependendo do modelo). Facilita 
também o transporte e o  
armazenamento da máquina.

PUNHO DELTA

Ideal para roçar em lugares  
de difícil acesso e em  
encostas proporcionando  
maior estabilidade.

DEPOSITO DO COMBUSTÍVEL  
TRANSLUCIDO COLOCADO EM POSIÇÃO 
VERTICAL

Permite verificar facilmente o nível de 
combustível. A posição vertical facilita o 
seu preenchimento.

PROTEÇÃO DA VELA

Protege a vela e facilita a sua 
limpeza e substituição.INTERRUPTOR DE PARAGEM DO 

MOTOR NO PUNHO

Paragem do motor situado no 
punho.
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Com motor Kawasaki a 2 tempos 
converte-as nas máquinas mais 
potentes da gama. Equipada 
com sistema de arranque “pri-
mer” para ajudar ao arranque a 
frio, sistema anti vibração para 
que o seu trabalho seja mais co-
modo e pratico, barra de 28 mm 
para resistir ao trabalho intenso,  
cabeça de dois fios, disco em 
aço e arnês para ter uma maior  
liberdade de movimentos.

90º 90º

NIPON 1020 K-V17 (41-0163)

12,7 kg

1

2 3

cm
1

2

180x29x29

Motor 2 tempos Kawasaki

Cilindrada 53,2 cc

Potência 2 kW/2,7 CV

Tipo de punho guiador duplo

Tipo de arnês duplo

Peso 8,8 kg

Arranque “Primer”

Sistema anti vibração 

28 mm Ø transmissão

Guiador orientavel 90º

Motorização japonesa

Equipada com motor a 2 tempos 
Kawasaki para solucionar com 
grande eficácia todas as tarefas 
de limpeza. Incorpora sistema 
de arranque “primer” que facilita 
o arranque a frio, sistema anti 
vibração, barra de grande espes-
sura e com maior resistência, 
disco de aço, cabeça de 2 fios 
e arnês.

NIPON 820 K-V17 (41-0162)

12,7 kg

1

2 3

cm
1

2

180x29x29

Motor 2 tempos Kawasaki

Cilindrada 45,4 cc

Potência 1,42 kW/1,9 CV

Tipo de punho guiador duplo

Tipo de arnês duplo

Peso 8,2 kg

Arranque “Primer”

Sistema anti vibração 

28 mm Ø transmissão

Guiador orientavel 90º

Motorização japonesa
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90º

Roçadora a 4 tempos com motor 
Honda. É uma máquina leve e 
muito poderosa, com a vantagem 
de ter um motor a 4 tempos, tem 
um sistema de anti vibração, 
com uma transmissão de 28 
milímetros, guiador ergonómico e 
ajustável, incluindo um disco de 
3 dentes, cabeça de fio de nylon 
e com arnês duplo profissional.

NIPON 620 QH-V16 (41-0144)

13,0 kg

1

2 3

cm
1

2

189x26x26

Motor 4 tempos 

Cilindrada 35,8 cc

Motor Honda

Tipo de punho guiador duplo

Tipo de arnês duplo

Peso 6,6 kg

Arranque “Primer”

Sistema anti vibração 

28 mm Ø transmissão

Guiador orientavel 90º

Motorização japonesa

Roçadora a 4 tempos com motor 
Garland. Máquina comoda e ma-
nejável que tem a vantagem de 
ter um motor a 4 tempos, equi-
pada com sistema anti vibração 
e uma transmissão de 28  
milímetros, guiador ajustável. 
Inclui um disco de 3 dentes, 
cabeça de fio de nylon, o arnês 
duplo.

BEST 524 QG-V16 (41-0152)

11 kg

1

2 3

cm
1

2

183x26x28

Motor 4 tempos

Cilindrada 31 cc

Motor Garland

Tipo de punho guiador duplo

Tipo de arnês duplo

Peso 6,5 kg

Arranque “Primer”

Sistema anti vibração 

28 mm Ø transmissão

Guiador orientavel 90º

90º

ROÇADORAS A 4 TEMPOS 

Ecológica, confortável e eficiente. As roçadoras com um motor de 4 tempos têm níveis de emissões mais 
baixos do que os motores a 2 tempos para que sejam mais amigas do ambiente. O seu motor funciona a 
baixa rpm produzindo menos ruído e vibração o que significa um maior conforto de utilização para o ope-
rador e menos desconforto para terceiros que possam estar perto da área de trabalho. Uma outra grande 
vantagem destes motores é trabalhar com gasolina sem mistura porque já tem o óleo no cárter do motor 
para fazer uma lubrificação forçada de todos os componentes que garantem a manutenção perfeita de 
todos os componentes móveis.
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Motor 2 tempos Garland

Cilindrada 51,6 cc

Potência 1,46 kW/2,0 CV

Tipo de punho guiador duplo

Tipo de arnês duplo

Peso 8,4 kg

90º

Roçadora com motor super  
ligeiro a 2 tempos de 51.6 cc 
e 1.46 kW de potência. Está 
dotada do sistema de arranque 
“primer” para arrancar a frio 
sem problemas, sistema anti 
vibração, barra de 28 mm que 
garante uma maior resistência, 
cabeça de 2 fios, disco em aço, 
guiador ergonómico e arnês. 
O ajudante perfeito para o seu 
jardim.

BEST 921 G-V15 (41-0122)

12,3 kg

1

2 3

cm
1

2

187x30x28

Arranque “Primer”

Sistema anti vibração 

28 mm Ø transmissão

Guiador orientavel 90º

Motor 2 tempos Garland

Cilindrada 42,7 cc

Potência 1,25 kW/1,7 CV

Tipo de punho guiador duplo

Tipo de arnês duplo

Peso 7,7 kg

90º

Com motor a 2 tempos de  
42.7 cc super ligeiro, sistema de  
arranque “primer” para arrancar 
a frio sem problemas, sistema 
anti vibração, barra de 28 mm 
que garante uma maior resistên-
cia, cabeça de 2 fios, disco em 
aço, guiador ergonómico e arnês. 
O ajudante perfeito para o seu 
jardim.

BEST 721 G-V15 (41-0139)

11,5 kg

1

2 3

cm
1

2

185x30x28

Arranque “Primer”

Sistema anti vibração 

28 mm Ø transmissão

Guiador orientavel 90º

90º

Com motor a 2 tempos de  
32,6 cc super ligeiro, sistema de 
arranque “primer” para arrancar 
a frio sem problemas, guiador 
duplo orientável a 90º, sistema 
anti vibração, cabeça de 2 fios, 
disco em aço e arnês. Por todo 
isto esta máquina é uma líder 
em vendas.

BEST 521 G-V15 (41-0132)

11,5 kg

1

2 3

cm
1

2

184x27x26

Motor 2 tempos Garland

Cilindrada 32,6 cc

Potência 0,9 kW/1,2 CV

Tipo de punho guiador duplo

Tipo de arnês duplo

Peso 7 kg

Arranque “Primer”

Sistema anti vibração 

Guiador orientavel 90º
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Motor 2 tempos Garland

Cilindrada 25,4 cc

Potência 0,75 kW/1,0 CV

Tipo de punho delta

Tipo de arnês bandolera

Peso 5,2 kg

Versátil roçadora convertível num  
podador de grande alcance graças 
aos seus opcionais. Com um motor 
muito leve fá-la ser muito manejável 
em qualquer posição. Diminui  
notavelmente a fadiga do utilizador, 
mediante o seu sistema anti vibração. 
Facilita o arranque a frio com o seu 
sistema “primer”. Facilita o seu  
transporte e armazenamento por  
dispor de uma transmissão  
desmontável e punho delta, incorpora 
cabeça de de 2 fios, disco de aço, 
arnês, acessório podador e  
acessório prolongador de 70 cm  
de comprimento, convertendo-se  
em um potente podador de 2.90 m  
de comprimento para ajudar em  
todos os trabalhos em altura.

BEST 510 DPG-3 EN 1* (41-0136)

11,5 kg

1

2 3

cm
1

2

108x28x28

Arranque “Primer”

Sistema  

anti vibração 

Transmissão  

desmontável

Punho delta

Motor 2 tempos Garland

Cilindrada 32,6 cc

Potência 0,9 kW/1,2 CV

Tipo de punho delta

Barra (acc podador) 10”/25 cm

Corrente (Passo/Espessura) 3/8”BP/0,050”

Comprimento (acc prolongador) 70 cm

Tipo de arnês bandolera

Peso 5,9 kg

O mato, as sebes e os ramos são 
a sua especialidade, já que esta  
versátil roçadora se converte  
também em corta sebes e  
podadora através dos acessórios 
opcionais existentes à vossa 
disposição. Motor a 2 tempos de 
25,4 cc torna-a muito manejável 
em qualquer posição. Reduz  
de forma notável a fadiga do  
utilizador, derivado ao seu sis-
tema de anti vibração. Inclui 
cabeça de 2 fi os, disco de corte 
em aço e arnês.

BEST 310 DPG-V15* (41-0127)

9,2kg

1

2 3

cm
1

2

108x26x26

Arranque “Primer”

Sistema anti vibração 

Transmissão  

desmontável

Punho delta
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Ver também os acessórios compatíveis da BEST 310 DPG.

* Acessórios opcionais para a BEST 310/510 DPG não incluídos.

CS BEST 310/510-V15 
(PV-5431)

O prático acessório podador ofere-
ce uma eficiente Comprimento de 
corte de 10”/25 cm, perfeita para 
realizar uma poda comoda dos 
ramos mais altos.

HT BEST 310/510-V15  
(PV-5432)

Este acessório corta-sebes reúne as 
melhores qualidades para facilitar 
o máximo de tarefas. A sua compri-
mento e de corte de 39 cm permite 
abraçar mais superfície em cada 
passagem. A distância entre dentes 
de 18 mm oferece um corte mais 
produtivo. Com a sua cabeça regulá-
vel até 90º permite alcançar cada 
rama sem qualquer dificuldade.

SH BEST 310/510-V16  
(PV-5586)

Eficaz acessório para varejar as 
ramas sem realizar nenhum tipo 
de esforço. É composto por 6 varas 
fabricadas em carbono resistente, 
até 1000 impactos por minuto.

 * ACESSÓRIO VAREJADOR * ACESSÓRIO CORTA-SEBES * ACESSÓRIO PODADOR
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Leves,  
silenciosas,  
ergonômicas 
ÓTIMO RENDIMENTO

Com a capacidade de cortar relva, ervas daninhas e 
pequenos arbustos, e com a simplicidade de um mo-
tor elétrico com pouca manutenção, estas roçadoras 
são ideais para a manutenção de áreas pequenas, se 
tivermos uma tomada disponível.

* Acessórios opcionais para a BEST 100 DPE-V15  
   não incluídos.

CS BEST 100-V15* (PV-5495)

El práctico accesorio podador CS BEST 100 posee 
una efectiva Comprimento de corte, de 10”/25 
cm, perfecta para realizar una cómoda poda de las 
ramas más altas.

 * ACESSÓRIO PODADOR

HT BEST 100-V15* (PV-5494)

Este acessório corta-sebes reúne as melhores  
qualidades para facilitar o máximo de tarefas. A sua 
comprimento e de corte de 45 cm permite abraçar 
mais superfície em cada passagem. A distância 
entre dentes de 20 mm oferece um corte mais  
produtivo. Com a sua cabeça regulável até 90º  
permite alcançar cada rama sem qualquer dificuldade. 

 * ACESSÓRIO CORTAS-SEBES

2,5kg

3,5kg

1

2 3

cm
1

2

14x106x27

1

2 3

cm
1

2

12x113x10

Possibilidade de 4 funções num 
só dispositivo equipado com 
um potente motor de 1.000 
W, o desenho da transmissão 
desmontável permite acoplar 
acessórios opcionais para 
realizar à parte da função de 
roçadora, a função de corta se-
bes e a função de podadora em 
altura. Para tal basta acoplar 
o acessório opcional desejado. 
Com este tipo de transmissão 
desmontável também lhe 
permite transportar e arrumar 
a máquina de forma comoda. 
Inclui cabeça de 2 fios, disco de 
corte em aço e arnês.

6,1kg

1

2 3

cm
1

2

116x14x24

Motor elétrico 230 V ~ 50 Hz

Potência 1.000 W

Tipo de punho delta

Tipo de arnês bandolera

Peso 4,78 kg

Transmissão  

desmontável

Punho delta

BEST 100 DPE-V15 (41-0133)
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Converte um relvado 
bonito e impossível 
de melhorar
ERGONÓMICOS E LIGEIROS

Passar o corta-relvas é só o primeiro passo, no entanto para obter um trabal-
ho impecável o mesmo só é alcançado após a passagem do aparador. Com 
a nossa gama de aparadores elétricos e a gasolina é tão comodo aparar os 
laterias que sem notar qualquer esforço, vai notar os resultados. Conta com 
uma va-riedade de ferramentas potentes e diferentes desenhos, todas com 
uma maneabilidade extraordinária e com grandes prestações para deixar o 
relvado perfeito.

Aparadores de relva gasolina e elétricos
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Vantagens

LÂMINA

Lâmina situada no protetor para  
cortar o excedente do fio, ajustando  
o diâmetro de corte máximo  
permitido pela máquina.

ROLDANA DE AJUSTE

Para regular a altura.

ARRANQUE “PRIMER” 
(ARRANQUE RÁPIDO A FRIO)

Bombeia o combustível para o 
carburador do motor, permitindo 
o arranque a frio.

TAP & GO 
(AUTO ALIMENTAÇÃO DA CABEÇA)

Alimentador do fio de corte que 
funciona por pressão. 

REGULAÇÃO  
TELESCÓPICA
Permite ajustar em cada  
momento a altura idónea para 
trabalhar comodamente.

PUNHO REGULÁVEL

Ajuste ergonómico do punho  
para obter um agarre da  
máquina confortável.
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CABEÇA AUTOMÁTICA  
DE 2 FIOS

Prática cabeça de 2 fios 
que ao pressionar tem 
saída automática do fio.

SOFT GRIP 

Punho com desenho  
ergonómico, suave e de fácil 
manuseamento para um  
agarre rápido e seguro.

PROTETOR

Para proteger o utilizador dos 
restos de ervas e pedras.

DESMONTÁVEL

Com a sua transmissão  
desmontável facilita o  
seu transporte e  
armazenamento.
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Chega aos 
lugares de 
mais dificil 
acesso
O REMATE É PERFEITO

Desenhados especificamente para o corte de relva 
nas partes onde o corta-relvas não pode chegar, como  
rebordos ao longo das paredes, rebordos ou junto 
das árvores. Permite dar um acabamento perfeito 
no jardim e em todos os recantos.

Deixou de ser necessário ter 
força para manobrar os  
aparadores a gasolina, só faz 
falta querer um jardim perfeito 
e dirigir comodamente o novo 
XTRIM FIRST PG por cada  
canteiro. A sua potência e gran-
de leveza facilitam o trabalho, 
obtendo com menos esforço um 
bom resultado.

XTRIM FIRST PG (46-0024)

5,0kg

1

2 3

cm
1

2

88x22x24

Motor 2 tempos Garland

Cilindrada 22 cc

Potência 0,5 kW/0,7 CV

Tipo de cabeça 2 fios

Largura máxima de corte 38 cm

Peso 3,95 kg

Arranque “Primer”

Tap & Go

Punho regulável

Transmissão  

desmontável
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O mais potente da gama,  
também é o mais versátil.  
Com a transmissão  
desmontável o seu 
transporte e armazenamento. 
Eficiente motor elétrico de  
1.000 W situado na parte 
superior para que seja  
manejável. Punho regulável 
aumenta a sua comodidade 
na hora de usar.

XTRIM 700 PE-V16 (46-0027)

8,5kg

1

2 3

cm
1

2

115x25x11

Motor elétrico 230 V ~ 50 Hz

Potência 1.000 W

Tipo de cabeça 2 fios

Largura máxima de corte 35 cm

Peso 4,78 kg

Tap & Go

Punho regulável

Transmissão  

desmontável

Graças às suas incomparáveis 
prestações, molda-se a cada 
serviço como mais nenhum. 
Desenho transformável, que se 
adota a 4 posições diferentes, 
alcançando assim qualquer can-
to comodamente e eficazmente. 
Punho regulável para um ótimo 
agarre. Regulação em altura que 
se ajusta comodamente a cada 
utilizador. Roda a 180º para 
cortar e não deixar nenhuma 
erva/relva sem ser cortada.

XTRIM 365 E-V16 (46-0029)

3,4kg

1

2 3

cm
1

2

91x26x13

Motor elétrico 230 V ~ 50 Hz

Potência 600 W

Tipo de cabeça 2 fios

Largura máxima de corte 32 cm

Peso 2,7 kg

Tap & Go

Punho regulável

Regulação telescópica
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Recolha rápida e 
comoda
MELHORES RESULTADOS COM MENOR ESFORÇO

A varejadora Garland não é só sinonimo de ágil e confortável na apanha 
de frutos. Equipada com um produtivo acessório para varejar, no entanto 
é possível substituilo o que lhe permite uma ampliação de soluções. Assim 
sendo pode ter uma varejadora, uma roçadora, uma podadora e um corta 
sebes numa só máquina.

Varejadores a gasolina e elétrico
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VARETAS AS DE CARBONO  
REFORÇADO 

Varetas  independentes de 
carbono reforçado com polímero 
de alta resistência . Resistentes e 
fexiveis que se podem substituir 
em caso de rutura . 

ARRANQUE “PRIMER” 
(ARRANQUE RÁPIDO A FRIO)

Bombeia o combustível para o 
carburador do motor,  
permitindo o arranque a frio.

SISTEMA ANTI VIBRAÇÃO 

Diminui o cansaço e tornando 
assim o seu trabalho muito mais 
agradável.

TRANSMISSÃO DESMONTÁVEL 

A sua transmissão dividida  
permite acoplar os acessórios, 
corta sebes, roçadora e  
podadora. Para além de lhe 
facilitar o transporte e arrumação 
da máquina.

INNOVATION 
AT THE  
SERVICE OF 
NATURE

Vantagens

COBERTURA DE 
PROTEÇÃO DA VELA

Protege a vela e facilita a sua 
limpeza e substituição.

INTERRUPTOR DE PARAGEM DO 
MOTOR NO PUNHO

Paragem do motor situado no 
punho.

DEPOSITO DO COMBUSTÍVEL TRANSLUCIDO  
COLOCADO EM POSIÇÃO VERTICAL

Permite verificar facilmente o nível de combustível. 
A posição vertical facilita o seu preenchimento.
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REGULAÇÃO TELESCÓPICA

Ajuste do comprimento do  
poste para a altura apropriada 
para cada tipo de oliveira

EXTENSÃO DE 20 M

20 metro de cabo elétrico para 
poder trabalhar numa área até 
1250 m2 sem ter que mover a 
bateria de lugar.

ACESSÓRIO VAREJADORA PATENTEADO

Eficaz acessório para varejar os ramos sem 
qualquer esforço. É composto por 6 varas 
fabricadas em carbono que dão 1000  
impactos por minuto. 

*   ACESSÓRIO CORTA-SEBES

HT BEST 310/510-V15 
(PV-5432 )

Este acessório corta-sebes reúne as 
melhores qualidades para facilitar o 
máximo de tarefas. A sua longitude de 
corte de 39 cm, a distância entre den-
tes de 18 mm oferece um corte mais 
produtivo. Com a sua cabeça regulável 
até 90º permite alcançar cada rama 
sem qualquer dificuldade. 

*  ACESSÓRIO PODADOR

CS BEST 310/510-V15  
(PV-5431)

O prático acessório podador oferece 
uma eficiente Comprimento de corte de 
10”/25 cm, perfeita para realizar uma 
poda comoda dos ramos mais altos.

* Acessórios opcionais não incluídos.
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* Ver además acessórios opcionais BEST 310/510 DPG.

A maior  
produtividade
MAIOR EFICIENCIA COM O  

MINIMO DE ESFORÇO

Com os varejadores Garland obtenha o máxi-
mo desempenho na recolha da azeitona. Os 
nossos varejadores foram desenvolvidos para 
oferecer uma ferramenta versátil, eficiente e 
robusta para os agricultores, para alem de ofe-
recermos a melhor relação preço qualidade.

SHAKER 510 DPG-V17* (41-0167)

Varejador com design patenteado 
com varetas de carbono  
substituíveis à unidade. O seu  
ângulo de trabalho é ideal para 
atacar a oliveira sem danificá-la e 
obter com a maior rapidez a colhei-
ta graças aos 1.000 batimentos por 
minuto. Transmissão dividida com 3 
transmissões finais de comprimento 
diferente (20 cm / 50 cm / 100 cm) 
para poder ajustar o comprimento 
da máquina, dependendo da altura 
das oliveiras, obtendo uma altura 
de trabalho máxima de 4.35m A sua 
transmissão partida permite acoplar 
acessórios (podador e corta sebes).

Motor 2 tempos Garland

Cilindrada 32,6 cc

Potência 0,95 kW/1,3 CV

Impactos por minuto 1.000

Altura de trabalho até 4,35 m  

Tipo de arnês bandolera

Peso 6,3 kg

12,5kg

Arranque “Primer”

Sistema anti vibração

Transmissão  

desmontável

1

2 3

cm
1

2

108x40x32
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O SHAKER 400 FW-V16* (41-0150)

Varejador elétrico de 1.500  
impactos por minuto que funcio-
na a bateria de 12V dum trator, 
carro ou de uma bateria indepen-
dente. Possui fusível de segu-
rança para evitar a sobrecarga e 
danos à bateria. Feito a partir de 
materiais ultraleves, com 8 va-
retas de carbono substituíveis e 
poste telescópica, pode alcançar 
os 4,5 m de altura de trabalho. 
Inclui uma extensão de 20m e as 
pinças para ligar à bateria.

Motor elétrico 230 V ~ 50 Hz

Potência 12 V batería

Impactos por minuto 1.500

Altura de trabalho de 3,50 até 5 m

Sistema de vareo Varillas de carbono

Peso 1,5 kg

5,5kg

1

2 3

cm
1

2

185x27x9

Varillas de carbono

Regulação 

telescópica

Extensão de 20 m

SHAKER 310 DPG-V17* (41-0166)

Varejador com design patenteado 
com varetas de carbono  
substituíveis à unidade. O seu  
ângulo de trabalho é ideal para 
atacar a oliveira sem danificá-la e 
obter com a maior rapidez a colheita 
graças aos 1.000 batimentos por 
minuto. Transmissão dividida com 3 
transmissões finais de comprimento 
diferente (20 cm / 50 cm / 100 cm) 
para poder ajustar o comprimento 
da máquina, dependendo da altura 
das oliveiras, obtendo uma altura de 
trabalho máxima de 4.35 m. A sua 
transmissão partida permite acoplar 
acessórios (podador e corta sebes).

12,5 kg

Motor 2 tempos Garland

Cilindrada 25,4 cc

Potência 0,75 kW/1,0 CV

Impactos por minuto 1.000

Altura de trabalho até 4,35 m

Tipo de arnês bandolera

Peso 5,5 kg

Arranque “Primer”

Sistema anti vibração

Transmissão  

desmontável

1

2 3

cm
1

2

108x40x32
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* Ver además acessórios opcionales BEST 310/510 DPG.

* Acessórios opcionales para el BEST 310/510 DPG no incluidos.

CS BEST 310/510-V15 
(PV-5431)

O prático acessório podador ofere-
ce uma eficiente Comprimento de 
corte de 10”/25 cm, perfeita para 
realizar uma poda comoda dos 
ramos mais altos.

HT BEST 310/510-V15  
(PV-5432)

Este acessório corta-sebes reúne as 
melhores qualidades para facilitar o 
máximo de tarefas. A sua longitude 
de corte de 39 cm, a distância entre 
dentes de 18 mm oferece um corte 
mais produtivo. Com a sua cabeça 
regulável até 90º permite alcançar 
cada rama sem qualquer dificuldade.  

ARM 450  
(PV-3266)

É um sistema desenhado ergonomi-
camente para reduzir o esforço dos 
braços quando realiza trabalhos em 
altura. Sustem o peso das  
ferramentas telescópicas até 8 kg 
de peso. Repartindo o peso pelas 
costas e pela cintura.

 * BRAÇO DE APOIO * ACESSÓRIO CORTA-SEBES * ACESSÓRIO PODADOR
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Aplica a máxima 
imaginação ao  
desenho das sebes
CORTA-LOS AGORA É MAIS FÁCIL

Dar às sebes formas elaboradas e vistosas deixou de ser um trabalho com-
plicado. Com a precisão, a força e a ergonomia dos corta sebes Garland tudo 
é mais fácil. Com as suas lâminas de aço de primeira qualidade e com o 
seu sistema de du-pla engrenagem, asseguram um corte mais limpo e sem 
qualquer esforço. Motores leves e potentes para agilizar o trabalho. Com asas 
reguláveis para favorecer a postura de trabalho mais comoda.

Corta sebes a gasolina e elétricos
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DEPOSITO DO COMBUSTÍVEL TRANSLUCIDO  
COLOCADO EM POSIÇÃO VERTICAL

Permite verificar facilmente o nível de combustível.  
A posição vertical facilita o seu preenchimento.

PEGA DE ARRANQUE 
ERGONÓMICA

GATILHO DE SEGURANÇA

Para evitar que a máquina 
acelere acidentalmente.

SISTEMA ANTI VIBRAÇÃO

Eficaz sistema anti vibração que permite 
trabalhar de forma mais eficiente e por 
longos períodos de tempo.

ENGRENAGEM 2 ETAPAS

Potentes engrenagens de 2 etapas, 
que garantem um corte eficiente 
inclusive nos ramos mais duros, 
mediante a abertura das lâminas e 
um eficaz golpear contínuo.

ESCAPE FRONTAL 

Saída de gases frontal  
estudada para evitar o contacto 
dos gases com o utilizador.

PEGA AJUSTÁVEL ATE 90º 

Pratica pega ajustável ate 90º 
que oferece uma maior 
comodidade e eficiência tanto no 
corte vertical como no horizontal.

LÂMINAS DE AÇO  
MECANIZADO (DOIS GUMES) 

1ª qualidade nas laminas com 
dois gumes, afiadas a laser e 
polidas com diamante para asse-
gurar um corte mais limpo.
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PROTETOR DIANTEIRO

Para maior segurança.

PUNHOS ERGONÓMICOS E  
DE FÁCIL AGARRE

Fabricados em liga de alumínio e 
cobertos de borracha para obter um 
agarre seguro, comodo e ergonómico.

ENGRENAGENS EM AÇO

Resistentes engrenagens de aço 
que garantem um eficiente corte 
inclusive em ramas mais duras.

TELESCÓPICO 

Poste extensivel  telescópico que 
permite chegar á altura desejada 
de trabalho

ÁNGULO DAS LÂMINAS 
VARIAVEL
Cabeça regulável 0º- 90º com 5 
Posições  possíveis  de corte 

LÂMINA PRO   
(TRÊS GUMES)

Corte nas lâminas especialmente 
desenhadas para os trabalhos 
mais exigentes. Afiadas a laser 
de precisão para obter resultados 
perfeitos.

EMBRAIAGEM MECANICA 

Desconexão mecânica que  
permite efetuar a paragem 
sincronizada das lâminas em 
menos de 0,04 segundos.
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Este corta sebes elétrico de 550 W com lâminas de aço  
estampado assegura um corte realmente limpo. Um  
especialista para cortar e aparar os arbustos e sebes,  
ótima relação qualidade-preço. 

SET 802 G-V16 (42G-0013)

6,1kg

1

2 3

cm
1

2

22x100x24

Motor 2 tempos Garland

Cilindrada 23 cc

Potência 0,6 kW/0,8 CV

Comprimento da lâmina 45 cm

Distância entre dentes 25 mm

Peso 4,2 kg

Lâmina Pro

Este pratico e ligeiro corta sebes permite um realce dos 
trabalhos, respirando sempre ar limpo, graças à estratégia 
saída dos gases situada na parte frontal para evitar que os 
mesmos cheguem ao utilizador. Para além da asa regulável 
a 90º para facilitar o trabalho.

SET 752 G-V17 (42G-0014)

9,0kg

1

2 3

cm
1

2

25x109x23

Motor 2 tempos Garland

Cilindrada 25,4 cc

Potência 0,85 kW/1,1 CV

Comprimento da lâmina 65 cm

Distância entre dentes 28 mm

Peso 6,1 kg

Lâmina Pro

Escape frontal

Pega ajustável ate 90º
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Motor elétrico 230 V ~ 50 Hz

Potência 750 W

Comprimento da lâmina 69 cm

Distância entre dentes 28 mm

Peso 4,5 kg

Cortasebes Profissional  com embriagem mecânica que 
separa físicamente o motor das lâminas conseguindo uma 
paragem das mesmas instantânea ( Menos de 0,04 seg)  e 
sicronizada. Dispõe de uma caixa de engrenagens em aço 
endurecido com uma desmultiplicação  que aumenta a 
força de corte e reduz o efeito de retorno conseguindo uma 
maior eficácia no corte e maior velocidade de trabalho . 
Lâminas com triplo filamento de aço Japonês endurecido e 
cortado a laser e afiado a diamante . Manipulo regulavel 

SET 652 VE-V1 (42EL-0019)

5,3kg

1

2 3

cm
1

2

22x124x20

Engrenagem 2 etapas

Lâmina Pro

Pega ajustável ate 90º

Embraiagem mecanica

Motor elétrico 230 V ~ 50 Hz

Potência 710 W

Comprimento da lâmina 61 cm

Distância entre dentes 24 mm

Peso 4,3 kg

Cortasebes Profissional  com embriagem mecânica que 
separa físicamente o motor das lâminas conseguindo uma 
paragem das mesmas instantânea ( Menos de 0,04 seg)  e 
sicronizada. Dispõe de uma caixa de engrenagens em aço 
endurecido com uma desmultiplicação  que aumenta a 
força de corte e reduz o efeito de retorno conseguindo uma 
maior eficácia no corte e maior velocidade de trabalho . 
Lâminas com triplo filamento de aço Japonês endurecido e 
cortado a laser e afiado a diamante . Manipulo regulavel 

SET 452 VE (42EL-0018)

5,1kg

1

2 3

cm
1

2

21x112x20

Engrenagem 2 etapas

Lâminas de aço 

dois gumes

Pega ajustável ate 90º

Embraiagem mecanica
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Destaca-se pela sua eficiente tecnologia e pela sua ergo-
nomia. Asa regulável até 90º para facilitar o corte vertical. 
Versátil e manejável. Equipada com lâmina de aço meca-
nizado de 1ª qualidade, com dois gumes que assegura um 
corte preciso e minucioso. Recomendada para corte de 
arbustos e sebes com muita rama.

SET 352 E (42EL-0017)

Motor elétrico 230 V ~ 50 Hz

Potência 600 W

Comprimento da lâmina 61 cm

Distância entre dentes 24 mm

Peso 3,3 kg

4,0kg

1

2 3

cm
1

2

20x112x18

Lâmina de aço

Pega ajustável ate 90º

Motor elétrico 230 V ~ 50 Hz

Potência 600 W

Comprimento da lâmina 41 cm

Distância entre dentes 20 mm

Peso 5,14 kg

Corta sebes  multifunções telescópio. Con-
figura se como um corta sebes extensível é 
ideal para o corte das partes mais altas dos  
arbustos sem ter que utilizar escadas . A 
sua cabeça gira 90º respeitando a extensão  
dos cortes horizontais da parte superior dos 
arbustos . A sua configuração sem extensão 
é um corta sebes multi regulavel em que se 
pode girar 90º as lâminas ou rodar o punho 
conseguindo sempre oferecer ao utilizador a 
postura mais cómoda de trabalho . 

SET 353 FE - V17 (42EL-0020)

7,0kg

1

2 3

cm
1

2

108x19x17

Telescópico

Ángulo de laminas 

variavel

Lâmina de aço

Pega ajustável ate 90º

Motor elétrico 230 V ~ 50 Hz

Potência 550 W

Comprimento da lâmina 51 cm

Distância entre dentes 20 mm

Peso 3 kg

Este corta sebes eléctrico de 550W com lâminas de aço 
estampado assegura um corte realmente muito limpo . Um 
especialista no corte preciso e minucioso em zonas mais 
delicadas . Sendo o preferido de muitos devido ao sua 
relação preço -qualidade

SET FIRST E (42EL-0016)

3,7kg

1

2 3

cm
1

2

18x100x20
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Jardim limpo, 
saudável e bem  
alimentado
NUM SÓ GESTO

Se você gostaria de ter um jardim bonito e bem conservado, então você precisa de um 
Bio triturador. Porque não é o mesmo fazer inúmeras viagens para descartar os restos 
da poda, que comprimir rapidamente e lidar com a maneira mais confortável. Porque 
o bio triturador faz com que essas folhas ou galhos podados se tornem em adubo na-
tural e saudável para realimentar o seu jardim. É porque o Garland tritura os restos e o 
transforma num rico composto, pode ser tão simples como trazer todo os ramos para 
maquina para os deixar completamente triturados. Só precisa escolher qual dos Bio 
tritura-dores de nossa grande e renovada gama se encaixa ao seu jardim.

Bio trituradores a gasolina e elétricos 
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Vantagens

FUNIL DE ENTRADA

Entrada do material  
a triturar.

TRITURAÇÃO POR LÂMINAS 

Rolo com 2 lâminas  
perpendiculares à direção dos 
ramos. Recomendado para  
pequenos ramos verdes

TRITURAÇÃO POR MARTELOS 

16 martelos que trituram os  
restos de grande podas. Ideal 
para triturar folhas e pequenos 
ramos.

TRITURAÇÃO POR ROLO

Rolo de inercia com dupla lâmina 
de alta qualidade. Tritura qual-
quer ramo e folha, incluindo as 
das palmeiras. É o mais eficaz.

TRITURAÇÃO POR  
ENGRENAGEM

Engrenagem com dentes afiados 
que corta por pressão sobre uma 
superfície plana. Silencioso e efi-
caz. Recomendado para a  
trituração de ramos.
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SAÍDA DO MATERIAL

Saída do material triturado.

EMPURRADOR DO MATERIAL

Para segurança adicional ajuda 
a pressionar o material a ser 
triturado.

Trituração por rolos 
PRO (A ALTAS ROTAÇÕES)

Excelente sistema de reciclagem dos restos de 
poda. O avançado mecanismo de trituração por 
rolos com 2 eficientes lâminas que atuam às 
3.000 rpm. Com a ajuda da lâmina de contra o 
chassis desfazem no momento todos os ramos 
e restos das podas, convertendo num prático 
adubo para as plantas. Sem dúvida a forma mais 
rápida de realimentar a natureza.

SAÍDA REGULÁVEL

Permite a dirigir o fluxo de  
material triturado na área  
desejada.

DEPÓSITO DE RESÍDUOS

Armazena os resíduos  
triturados facilitando  
a sua recolha

REBOQUE

Gancho de reboque para tirar a 
máquina com um trator ou com 
um carro.

SC SYSTEM SISTEMA DE  
SEGURANÇA CONTRACORRENTE

Sistema de paragem automática em 
caso de que se pressione. Pensado 
parar cortar a energia no caso do 
operário introduzir involuntariamente 
a mão na tremonha.

TUBO DE SAÍDA

Com regulador de saída do  
material triturado.

PEGA DE TRANSPORTE

Facilita movimentação e 
transporte junto com as 
rodas.
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Bio triturador de rolo com grande capacidade e com  
saída regulável, sistema de segurança, gancho de reboque 
(reboque não amolgado só utilizável no interior de terrenos 
privados, velocidade 
máxima de 20 Km/h) e 
com rodas  
pneumáticas. É a  
máquina ideal para 
triturar os restos de 
poda de grandes  
extensões de terreno, 
triturando folhas,  
ramos e inclusive 
pequenos troncos.

CHIPPER 1480 TQG-V17 (60G-0014)

185 kg

1

2 3

cm
1

2

104x 113x66

Motor 4 tempos

Cilindrada 420 cc OHV

Motor Garland

Trituração até 10 cm (3,9”) Ø 

Rotações por minuto 3.600

Peso 185 kg

Trituração por rolos

Reboque

Saída regulável

SC System

Biotriturador de martelos e lâminas .  
Seu sistema de trituração é o mais adequado  
para reduzir o tamanho dos restos da poda  
de arbustos ( troncos de baixo 
diâmetro ) e folhas. A sua boca 
de entrada com grande capaci-
dade facilita a introdução de res-
tos de poda que serão triturados 
por martelos flutuantes no seu 
interior . Também dispõe uma 
entrada lateral para a trituração 
com  lâminas para ramos até  
10 cm. Inclui gancho de reboque 
( não homologado como
reboque , só para utilizar no 
interior de propriedades  
privadas. Velocidade máxima 
10km/h)

CHIPPER 1190 QG-V17 (60G-0015)

114,0kg

1

2 3

cm
1

2

113x83x52

Motor 4 tempos

Cilindrada 389 cc OHV

Motor Garland

Trituração até 10 cm (3,9”) Ø 

Rotações por minuto 3.600

Peso 103 kg

Trituração por martelos

Trituração  

por lâminas

Reboque

Tritura grandes quantidades  
de folhas, ramos e inclusive 
troncos. Nada resiste ao seu 
motor a 4 tempos Garland 
de 196 cc OHV, os seus 16  
martelos flutuantes e ás 
suas lâminas movidas a 
altas rotações. Este  
bio triturador super versátil 
inclui: uma pá para
introduzir as folhas e  
ramos até 1 cm e um tubo 
lateral para introduzir  
troncos até 2”.

CHIPPER 790 QG (60G-0008)

82,0kg

1

2 3

cm
1

2

79x48x113

Motor 4 tempos

Cilindrada 196 cc OHV

Motor Garland
Trituração até 7,6 cm (3”) Ø

Rotações por minuto 3.600

Peso 70 kg

Trituração  

por lâminas

Trituração por 

martelos

CHIPPER 1080 QG-V17 (60G-0011)

75,0 kg

1

2 3

cm
1

2

103x62x42

Motor 4 tempos

Cilindrada 208 cc OHV

Motor Garland

Trituração até 7 cm (2,7”) Ø

Rotações por minuto 3.600

Peso 75 kg

Trituração por rolos

Saída regulável

SC System

Bio triturador de rolo com saída regulável e sistema de 
segurança. Dispõem de rodas pneumáticas e pega para 
facilitar o seu transporte. Tritura folhas, galhos e inclusive 
pequenos 
troncos. Inclui 
caixa de  
ferramentas.
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Bio triturador de rolo básico, 
ideal para pequenos  
trabalhos de trituração 
doméstica. Tem um  
tamanho reduzido, com  
rodas de transporte 
e pega de transporte. 
Dispõem de uma saída 
regulável e botão  
de paragem de  
emergência.

CHIPPER 780 QG-V17 (60G-0010)

61,6kg

1

2 3

cm
1

2

42x95x55

Motor 4 tempos

Cilindrada 196 cc OHV

Motor Garland

Trituração até 6 cm (2,3”) Ø

Rotações por minuto 3.600

Peso 50 kg

Trituração por rolos

Saída regulável

Motor elétrico 230 V ~ 50 Hz

Potência máxima 2.800 W

Trituração até 4,5 cm Ø

Rotações por minuto 46

Peso 27,6 kg

Bio triturador silencioso de 
rolos com motor de indução. 
Compacto e eficiente, inclui 
caixa de recolha do material 
triturado com sistema de 
segurança (o bio triturador 
não funciona sem que a 
caixa esteja corretamente 
colocada) e rodas para o 
transportar comodamente.

CHIPPER 355 LE-V16 (60EL-0019)

30,5kg

1

2 3

cm
1

2

47x59x40

Trituração 

por emgrenagem

Cajón de residuos

Motor elétrico 230 V ~ 50 Hz

Potência máxima 2.500 W

Trituração até 4,5 cm Ø

Rotações por minuto 4.500

Peso 10 kg

Este discreto bio triturador 
elétrico de 2.400 W cumpre 
muitíssimo bem com o seu 
trabalho. Vem acoplado 
uma balde com rodas para 
recolher tudo o material 
triturado e para que fique 
tudo limpo. 

CHIPPER 100 E-V15 (60EL-0018)

11,6kg

1

2 3

cm
1

2

36x68x28

Trituração 

por lâminas
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Alarga a vida do  
teu jardim
EFICIENTE REGENERADOR DO RELVADO

Existe quem pense que um relvado saudável exige muitos cuidados. No entanto 
o que realmente necessita não é muito, mas sim bons cuidados. Para tal nada 
como contar com as ferramentas Garland. Os nossos escarificadores contribuem 
de forma eficaz para a regeneração do relvado, obtendo assim um relvado sem-
pre perfeito e vivo. Nos nossos modelos mais avançados também funcionam 
como arejador para eliminar a relva morta e o musgo.

Escarificadores a gasolina e elétricos
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Vantagens

BRAÇOS DOBRÁVEIS

Otimizar o espaço durante o  
transporte ou armazenamento.

RESISTENTES CARROÇARIAS

Diferentes tipos de carroçarias: 
Aço, Polipropileno.

POTENTES MOTORES

Para realizar um trabalho mais 
eficiente e produtivo.

SACO DE RECOLHA 
Grande capacidade de recolha.

VOLANTE ERGONÓMICO 

Com volante regulável (três 
posições) permite adaptar-se e 
oferecer a melhor comodidade a 
cada utilizador e a cada tarefa a 
realizar.

LÂMINA DE AÇO  

Lâminas com a maxima  
eficácia para realizar a  
perfuração perfeita.  
Terrenos sanos em menos tempo 
e com menor esforço.  

REGULAÇÃO DA ALTURA 

Comodo dispositivo com  
ajuste da profundidade da per-
furação.

DEPÓSITO DE RECOLHA 

Pratico sistema de recolha da 
relva seca, para poupar tempo e 
trabalho.
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LÂMINAS DE AÇO

Resistentes lâminas de aço que 
garantem um eficiente corte e poste-
rior recolha.

DOIS ROLOS 

Incorpora dois rolos, para deixar 
o relvado perfeitamente sano, 
um rolo para escarificar e o outro 
para arejar.

ROLO DUPLO FUNÇÃO

Incorpora um rolo que escarifica e 
areja, para deixar ficar o relvado 
perfeitamente sano.

LÂMINAS DE AÇO CURVAS 

Lâminas de aço curvas para maior 
resistência e eficiência.
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Oxigena o 
terreno
RELVADO EM PERFEITAS 

CONDIÇÕES
Ao longo do tempo, uma camada superficial de 
terra forma-se no relvado, restos de folhas e de 
raízes, o que dificulta a passagem dos nutrientes, 
do ar e da água ao terreno. O escarificador é uma 
ferramenta para quebrar essa camada superficial 
e a relva recuperar a sua vitalidade.

É importante escarificar o terreno no início da 
primavera e recomenda-se uma segunda escari-
ficação no outono. Tenha em conta que o esca-
rificador rompe o solo e deixa o relvado com um 
aspeto feio. Não se preocupe, que num par de se-
manas a relva terá recuperado a sua aparência e 
mais vigorosa do que antes.

Com o seu trabalhador  
motor a 4 tempos  
Honda, está preparada 
para o trabalho mais  
intenso. Com  
carroçaria e lâminas 
em aço de forma 
curva, para oferecer 
uma maior resistência e 
eficiência. Regulável em 
profundidade.

S 390 H (56ESG-0001)

41,0 kg

1

2 3

cm
1

2

56x80x61

Motor 4 tempos 

Cilindrada 163 cc OHV

Motor Honda GP 160

Largura de trabalho 38 cm

Profundidade trabalho 0 a 10 mm

Capacidade depósito recolha 40 l

Tipo de carroçaria aço

Peso 30 kg

Lâmina de aço

Regulação da altura

Depósito de recolha

Lâminas de 

aço curvas
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Motor elétrico 230 V ~ 50 Hz

Potência 1.800 W

Largura de trabalho 36 cm

Profundidade escarificador 0 a 10 mm

Profundidade aireador 0 a 5 mm

Capacidade depósito recolha 40 l

Tipo de carroçaria polipropileno

Peso 18,3 kg

Energética ferramenta 
2 em 1 num só rolo, 
escarificador e arejador. 
Equipado com motor de 
1.800 W, lâminas de aço 
e sistema de regulação 
de altura. Preparados 
para trabalhos exigentes.

SCAR 302 E (56ESE-0007)

20,0kg

1

2 3

cm
1

2

34x60x60

Volante ergonómico

Lâmina de aço

Regulação da altura

Depósito de recolha

Rolo dupla função

Motor elétrico 230 V ~ 50 Hz

Potência 1.400 W

Largura de trabalho 32 cm

Profundidade escarificador 0 a 10 mm

Profundidade aireador 0 a 10 mm

Capacidade depósito recolha 35 l

Tipo de carroçaria polipropileno

Peso 10 kg

Escarificador elétrico  
1.400 W com a carroçaria 
de polipropileno, 
laminas de aço, deposito 
de recolha, 4 regulações 
da profundidade de  
trabalho e um KIT todo o 
terreno com os rolos para 
realizar a função de  
escarificador e arejador.

SCAR 102 E-V16 (56ESE-0015)

10,0kg

1

2 3

cm
1

2

29x53x45

Lâmina de aço

Regulação da altura

Depósito de recolha

Dois rolos
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Relva artificial 
impecável
ASPETO MAIS LIMPO E NATURAL

A nossa varredora-pente de relva artificial Garland não é só um sinonimo 
de agilidade e de confortável mantimento da sua relva artificial. Com o seu 
produtivo rolo/escova de nylon amplia as suas funções de pentear, varrer e 
limpar a relva artificial numa só passagem. Já pode ter a sua relva artificial 
sempre penteada e livre de folhas com um só gesto. 

Varredoras e pentes elétricos para relva artificial
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Vantagens

MOTORES POTENTES 

Para um trabalho mais  
eficiente e produtivo. 

SACO LIXO  
Grande capacidade de recolha.

PUNHO REGULÁVEL

Ajuste ergonómico do punho para 
um confortável agarre da máquina.

ROLO ESCOVA DE NYLON  

Fios de nylon de excelente 
qualidade. Terreno mais limpo 
em menos tempo e com menos 
esforço. 

REGULAÇAO DE  
PROFUNDIDADE

Cómodo dispositivo para ajuntar 
em altura o pente, para assim 
eleger a profundidade de trabalho 
necessária para cada terreno. 

SACO LIXO  

Pratico sistema de recolha depo-
sitando todos os  
resíduos no saco. 
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Motor elétrico 230 V ~ 50 Hz

Potência 1.600 W

Largura de trabalho 40 cm

Depósito de recolha 40 l

Peso 15,6 kg

Varredora/pente de relva 
artificial, equipada com 
um resistente rolo/esco-
va com fios de nylon de 
excelente qualidade para 
um resultado impecável. 
Muito leve, eficaz e ma-
nejável, graças ao seu 
reduzido peso e às suas 
rodas. Tem guiador e 
saco desmontáveis para 
facilitar o seu transporte 
e armazenamento. 
Modelo de utilidade  
patenteado  
internacionalmente.

COMBER 502 E-V15 (59-0003)

17,9 kg

1

2 3

cm
1

2

32 x67x52

Rolo escova de Nylon

Regulação de  

profundidade

Depósito de recolha

Motor elétrico 230 V ~ 50 Hz

Potência 300 W

Largura de trabalho 40 cm

Peso 4,8 kg

Esta manejável varredora 
é perfeita para varrer em 
lugares de difícil acesso.  
Os seus fios de nylon de  
excelente qualidade têm 
uma maior eficiência.  
Também graças ao seu 
escaço peso de 4.8Kg e  
ao seu manuseamento  
regulável oferece uma  
grande mobilidade de uso. 
Modelo de utilidade  
patenteado  
internacionalmente. 

COMBER 141 E (59-0002)

4,8kg

1

2 3

cm
1

2

74x41x26

Rolo escova de Nylon
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DISPOSITIVO

PARA LIMPAR

A RELVA

ARTIFICIAL

PA
TENTE

Nº U2017001
09

DISPOSITIVO 

PARA PENTEAR 

E ACONDICIONAR 

A RELVA 

ARTIFICIAL

PA
TENTE

Nº U2017001
08
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Ter um relvado  
perfeito deixou de 
ser o teu trabalho
DEIXA-OS PARA OS NOSSOS CORTA-RELVAS

Quando um corta-relvas incorpora o sistema de tração com varias velocidades,  
regulação simultânea da altura e três sistemas de corte, sem dúvida conse-
guir um relvado bem cortado deixa de ser um trabalho para passar a ser uma 
reconfortante experiencia. É o caso da nova gama Garland, com máquinas na 
vanguarda e de qualidade, pensado para oferecer um resultado inigualável e 
com uma elevada comodidade para o utilizador.

Corta-relvas a gasolina e elétricos
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Vantagens

SACO DE RECOLHA 

Grande capacidade de recolha.

RESISTENTES CARROÇARIAS

Diferentes tipos de carroçarias: 
Alumínio, Aço e Polipropileno.

TRAÇÃO

Sistema de tração que poupa ao 
utilizador esforço ao empurrar a 
máquina. Basta guiar pela zona 
a cortar que a máquina move-se 
sozinha.

TRAÇÃO 4 VELOCIDADES 

Sistema de tração regulável com 4 
velocidades. O utilizador escolhe a 
velocidade mais adequada para a 
intensidade do relvado, disfrutando 
assim do trabalho confortável.

SISTEMA DE CORTE 4 EM 1

4 posibilidades de corte.
• Corte com saída traseira
• Corte com recorrida
• Corte alto com saída lateral
• Corte “Mulching”, tritura a  
 relva cortada.

SISTEMA DE CORTE 2 EM 1

Sistema com dois tipos de corte:
• Corte com saída traseira,  
 direto para o depósito de  
 recolha.
• Corte Mulching, tritura a  
 relva cortada.
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POTENTES MOTORES

Para um trabalho mais 
eficiente e produtivo.

PEGA FRONTAL

Ajuda o transporte e permite 
salvar de desníveis.

LÂMINAS EM AÇO

Resistentes lâminas em aço que 
garantem um corte eficiente.

RODAS COM ROLAMENTOS

Sofisticadas rodas com rolamen-
tos, para maior suavidade de mo-
vimentos e oferecer um trabalho 
mais confortável.

REGULAÇÃO EM ALTURA 

Basta acionar a comoda  
alavanca, para situar as 4 rodas 
ao mesmo tempo na altura de 
corte desejada.

CONECTOR DA MANGUEIRA  

conector standart da mangueira 
para poder limpar a máquina após a 
sua utilização. Coloque a mangueira, 
abra a torneira e ligue o corta-relvas, 
a máquina ficará limpa em poucos 
segundos.

ARRANQUE ELÉTRICO 

Arranque com o corta-relvas simples-
mente girando a chave de ignição. 
O sistema de arranque elétrico 
funciona com uma bateria de lítio 
recarregável capaz de realizar 75 
arranques com uma única carga e é 
recarregável 100% em uma hora.
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Motor Garland de 173cc de última geração, robusto e 
de baixas emissões. Chassis de aluminio, tração traseira, 
4 sistemas diferentes de trabalho (recolha traseira, saída 
traseira, saída late-
ral e mulching). Ro-
das traseiras com  
rolamentos de esfe-
ras metálicas e com 
29,5cm de diâmetro, 
rodas dianteiras com 
rolamentos de esferas 
metálicas e com 19,5cm 
de diâmetro. Saco em 
tecido com tampa rígida. 
Guiador com regulador e 
dobrável com anti-vibração. 
Pega de transporte. 

INNOVATION 
AT THE  
SERVICE OF 
NATURE

Motor 4 tempos Garland

Cilindrada 173 cc OHV

Largura de trabalho 53 cm

Travão da lâmina sim

Posições da altura de corte (25-80 mm)

Capacidade depósito recolha 70 litros

Tipo de carroçaria aluminio

Tração sim

Peso 30,6 kg

GRASS 1279 ZSG-V16 (56G-0101)

45,0 kg

1

2 3

cm
1

2

47x93x61

Tração

4 em 1

Rolas com  

rolamentos

Regulação em altura

Conector da  

mangueira

O motor Briggs & Stratton IS com arranque elétrico e ba-
teria de lítio. Tem 4 velocidades para ajustar a velocidade 
do corta-relvas às necessidades da relva. 4 Sistemas 
de trabalho (captador 
traseiro, saída lateral, 
de saída traseira e mul-
ching). Rodas de grande 
diâmetro com rolamentos 
de esferas. Saco de pano 
com capa dura com aviso 
quando está cheio. Guiador 
ajustável e dobrável com 
anti vibração e porta-copos. 
Pega de transporte. O cor-
ta-relvas mais completo.

AR

RANQUE

E L É T R IC

O

Motor 4 tempos Briggs & Stratton

Cilindrada 163 cc OHV

Largura de trabalho 52,5 cm

Travão da lâmina sim

Posições da altura de corte (25-75 mm)

Capacidade depósito recolha  65 litros

Tipo de carroçaria acero

Tração 4 velocidades

Peso 37 kg

GRASS 1265 ZSBW-V16 (56G-0100)

40,8 kg

1

2 3

cm
1

2

48x86x57

Tração  

4 speed

4 em 1

Rolas com  

rolamentos

Regulação em altura

Arranque elétrico

Conector da  

mangueira
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Motor Garland 173 cc de ultima geração, eficiente, 
robusto e de baixas emissões. Transmissão traseira. 
4 Sistemas de trabalho 
(captador traseiro, saída 
lateral, de saída traseira 
e mulching). Rodas de 
grande diâmetro com rola-
mentos de esferas. Saco 
de pano com capa dura 
com aviso quando está 
cheio. Guiador ajustável e 
dobrável com anti vibração 
e porta-copos. Pega de 
transporte.

Motor 4 tempos Garland

Cilindrada 173 cc OHV

Largura de trabalho 52,5 cm

Travão da lâmina sim

Posições da altura de corte (25-75 mm)

Capacidade depósito recolha  65 litros

Tipo de carroçaria acero

Tração sim

Peso 37 kg

GRASS 1255 ZSG-V16 (56G-0099)

38,4kg

1

2 3

cm
1

2

48x57x86

Tração  

4 speed

4 en 1

Rolas com  

rolamentos

Regulação em altura

Conector da  

mangueira

Com um poderoso Motor Garland 139cc, sólido e baixas 
emissões. Transmissão  
traseira. 4 Sistemas de  
trabalho (captador  
traseiro, saída lateral, de 
saída traseira e mulching). 
Rodas de grande diâmetro 
com rolamentos de esferas. 
Saco de pano com capa dura 
com aviso quando está cheio. 
Guiador ajustável e dobrável 
com anti vibração e  
porta-copos. Pega de transporte.

Motor 4 tempos Garland

Cilindrada 139 cc OHV

Largura de trabalho 45,7 cm

Travão da lâmina sim

Posições da altura de corte (25-75 mm)

Capacidade depósito recolha  65 litros

Tipo de carroçaria aço

Tração sim

Peso 35 kg

GRASS 855 ZSG-V16 (56G-0097)

38,4 kg

1

2 3

cm
1

2

48x57x73

Tração 

4 en 1

Rolas com  

rolamentos

Regulação  

em altura

Conector da  

mangueira

As suas incomparáveis prestações convertem esta  
máquina num verdadeiro líder. Equipado com um eficiente 
motor a 4 tempos Briggs &  
Stratton de 140 cc, com  
sistema de autopropulsionado, 
7 posições de corte em altura, 
travão de segurança, rodas  
com rolamentos, depósito  
de recolha com 70 litros de 
capacidade, carroçaria em  
aço, guiador desmontável, 
deposito semirrígido, asa  
dianteira de transporte. 

Motor 4 tempos Briggs & Stratton

Cilindrada 140 cc OHV

Largura de trabalho 46 cm

Travão da lâmina sim

Posições altura de corte 7 (25-75 mm)

Capacidade depósito recolha  50 litros

Tipo de carroçaria aço

Tração sim

Peso 26,5 kg

GRASS 765 SB-V15 (56G-0095)

29,7 kg

1

2 3

cm
1

2

56x79x44

Tração 

2 en 1

Rolas com  

rolamentos

Regulação  

em altura

Motor Honda GCV160cc.Transmissão traseira. 4 Sistemas 
de trabalho (captador 
traseiro, saída lateral, 
de saída traseira e mul-
ching). Rodas de grande 
diâmetro com rolamentos 
de esferas. Saco de pano 
com capa dura com 
aviso quando está cheio. 
Guiador ajustável e do-
brável com anti vibração 
e porta-copos. Pega de 
transporte.

Motor 4 tempos Honda

Cilindrada 160 cc OHV

Largura de trabalho 50,8 cm

Travão da lâmina sim

Posições da altura de corte (25-75 mm)

Capacidade depósito recolha  65 litros

Tipo de carroçaria acero

Tração sim

Peso 38 kg

GRASS 1065 ZSH-V16 (56G-0098)

38,6 kg

1

2 3

cm
1

2

48x83x57

Tração 

4 en 1

Rolas com  

rolamentos

Regulação  

em altura

Conector da  

mangueira
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Pode regular a altura que quiser e que mais se ajuste ao 
seu relvado, com motor a 4 tempos de 139cc. OHV 
para poder disfrutar de um passeio enquanto 
corta a relva. Pode escolher até 7 posições 
de altura de corte com este corta-rel-
vas. Corta toda a relva rapidamente 
devido á largura de corte de 46 
cm e que será depositando no 
saco do lixo de 50L de capa-
cidade. Também graças 
ao travão da lâmina e 
à resistente carcaça 
de aço, tudo será 
mais tranquilo.  

Motor 4 tempos Garland

Cilindrada 139 cc OHV

Largura de trabalho 46 cm

Travão da lâmina sim

Posições altura de corte 7 (25-75 mm)

Capacidade depósito recolha 50 litros

Tipo de carroçaria aço

Tração sim

Peso 30,5 kg

GRASS 755 SG-V15 (56G-0094)

33,5kg

1

2 3

cm
1

2

56x79x44

Tração 

Rolas com 

rolamentos

Regulação 

em altura

Este corta-relvas não necessita que o empurres. 
Graças ao seu sistema de tração basta  
acompanha-lo, para que ele realize  
eficazmente o seu trabalho. Excelente 
relação preço / qualidade e equipado 
com motor a 4 tempos Garland de 
99 cc OHV, 7 posições de corte em  
altura, corte 40 cm em largura,  
travão da lâmina, carroçaria em 
aço e depósito de recolha com 
40 litros de capacidade. 

Motor 4 tempos Garland

Cilindrada 99 cc OHV

Largura de trabalho 40 cm

Travão da lâmina sim

Posições altura de corte 7 (25-65 mm)

Capacidade depósito recolha 40 litros

Tipo de carroçaria aço

Tração sim

Peso 23 kg

GRASS FIRST SG-V15 (56G-0093)

24,5kg

1

2 3

cm
1

2

40x67x50

Tração 

Rolas com 

rolamentos

Regulação

em altura



 Garland • 83

Corta-relvas elétrico de 1.800 W, supera em to-
dos os aspetos todos os outros existentes na 
mesma categoria. Maior potência do motor 
para realizar um trabalho profissional, 
regulação de corte com 6 posições e 
50 litros de capacidade do depósito 
de recolha. Incorpora  
também, travão da lâmina,  
indicador de depósito cheio,  
carroçaria ligeira de  
polipropileno, guiador  
separável e asa de 
transporte.

Motor elétrico 230 V ~ 50 Hz

Potência 1.800 W

Largura de trabalho 43 cm

Travão da lâmina si

Posições altura de corte 6 (25-75 mm)

Capacidade depósito recolha 50 litros

Tipo de carroçaria polipropileno

Peso 16 kg

GRASS 500 E (56EL-0031)

18,1 kg

1

2 3

cm
1

2

37x79x50

Regulação  

em altura

Com o seu motor elétrico de 1.500 W que atua 
velozmente, recortando a relva em espaços  
médios sem se cansar. Sistema ergonómico 
com regulação da altura através da  
alavanca tem 4 posições de corte, tra-
vão da lâmina que garante um trabal-
ho tranquilo e carroçaria em  
polipropileno para reduzir o 
peso da máquina. Depósito 
de recolha com 35 litros 
de capacidade. Guiador 
separável da máquina 
para arrumar no  
mínimo espaço. Incor-
pora asa de transporte.

Motor elétrico 230 V ~ 50 Hz

Potência 1.500 W

Largura de trabalho 37 cm

Travão da lâmina si

Posições altura de corte 4 (25-75 mm)

Capacidade depósito recolha 35 litros

Tipo de carroçaria polipropileno

Peso 11,5 kg

GRASS 300 E (56EL-0030)

12,8 kg

1

2 3

cm
1

2

28x67x44

Regulação  

em altura

Este LIGEIRAS y eficaz cortacésped es uno de 
los Este ligeiro e eficaz corta-relvas é um dos 
mais elegidos pelos nossos clientes, graças 
à sua magnífica relação qualidade / 
preço. À parte é ideal para tarefas 
em espaços pequenos. Equipado 
com largura de corte de 32 cm, 
deposito de recolha com 30 
litros de capacidade, 3 
posições de corte, travão 
de lâmina, super ligeiro 
9,2 kg para ser trans-
portado e arrumado 
facilmente. 

Motor elétrico 230 V ~ 50 Hz

Potência 1.000 W

Largura de trabalho 32 cm

Travão da lâmina si

Posições altura de corte 3 (25-62 mm)

Capacidade depósito recolha  30 litros

Tipo de carroçaria polipropileno

Peso 7,3 kg

GRASS 100 E-V15 (56EL-0029)

9,9kg

1

2 3

cm
1

2

27x62x39
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Potente e 
versátil  
perfurador 
de solo
MÚLTIPLOS USOS COM MENOS 

ESFORÇO

Faz buracos para colocação de postes, plantar árvo-
res, etc. É uma tarefa fácil de se realizar com o nosso 
perfurador de solo. Esta máquina é um berbequim 
de grandes dimensões impulsionado por um motor 
a 2 tempos que faz buracos no solo com facilidade, 
gerando buracos quase perfeitos que permitem o su-
cesso garantido do seu trabalho.

IGNIÇÃO ELETRÓNICA

Melhoria da qualidade da ignição 
do motor, emissões mais baixas e 
maior potência.
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Motor 2 tempos

Cilindrada 52 cc

Potência 1,9 kW/2,6 CV

Diâmetro do eixo 10/15/20 cm

Comprimento do eixo 56/54/58 cm

Pesos 12/13/14 kg

Perfurador de solo com motor a 2 tempos. As suas brocas 
helicoidais duplas realizam um furo duas vezes mais rápido 
do que as brocas simples e mantem o seu giro no centro 
da broca impedindo que o centro do furo se mova. Inclui 3 
brocas para fazer furos de 10cm, 15 centímetros e 20 cen-
tímetros de diâmetro e tem um guiador duplo que permite 
que a máquina seja utilizada por um ou dois operários.

DRILL 932 G-V16 (49-0001)

21,9 kg

1

2 3

cm
1

2

123x42x33

Ignição eletrónica
Interruptor de  

incêndio
Guiador duplo

Brocas helicoidais 
duplas

GUIADOR DUPLO

Permite utilizar a máquina  
com um ou dois operários

INTERRUPTOR DE INCÊNDIO

Permite que a máquina se desligue 
facilmente em caso de incêndio. BROCAS HELICOIDAIS DUPLAS 

Dupla eficácia de perfuração (mais  
rápidas que as simples) mais estável, 
tendo o centro do binário centrado  
com o eixo central da broca.

PROTETOR ANTI VIBRAÇÃO 

Revestimento protetor que elimina  
vibração do guiador ao usuário.

Perfurador de solo a gasolina

P
ER

FU
R

A
D

O
R

 D
E S

O
LO



Garland • 86

INNOVATION 
AT THE  
SERVICE OF 
NATURE



 Garland • 87

Terra bem  
trabalhada
FORÇA PARA A TERRA

Para um trabalho do terreno de cultivo mais exaustivo, necessita de um mo-
tocultivador Garland. O seu vigoroso motor aciona as lâminas com grande 
rapidez, multiplicando a eficiência das tarefas. Com As suas rodas motrizes 
movimentam a máquina com o mínimo esforço, suavizando os rebotes e ofe-
recendo uma velocidade constante de trabalho. Resultado final: uma tarefa 
mais produtiva e agradável.

Motocultivador a gasolina
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Vantagens

ASA FRONTAL

Ajuda o transporte e  
permite salvar de desníveis.

CAIXA DE VELOCIDADES

Tampa do óleo da  
transmissão

DESBLOQUEIO DA TRAÇÃO 
MANUAL

Facilita o transporte de um lado 
para o outro sem necessidade de 
por o motor a trabalhar.

REGULAÇÃO DE  
TRABALHO

Engenhoso sistema de  
trabalho para regular a  
profundidade.

RODAS PNEUMÁTICAS

Rodas pneumáticas
Para mover a máquina  
sem esforço.

MARCHA ATRÁS

Caixa de duas velocidades,  
uma para a frente e uma  
para atrás.
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Motor 4 tempos

Cilindrada 196 cc OHV

Motor Garland

Número de fresas 4
Largura de trabalho 50 cm

Velocidades 1 delante y 1 atrás

Peso 79 kg

LÂMINA DE AÇO

Garantizan un eficiente batido 
de la tierra.

Motocultivador com caixa de 2 velocidades (uma para 
a frente e uma para atrás) com rodas pneumáticas com 
tração para estabilizar a máquina com o menor esforço. 
Equipado com veio de 4 grupos de fresas de aço,  
desbloqueio manual da tração e fácil ajuste do espigão, 
das abas laterais e do guiador.

CULTIVATOR 741 RQG-V17 (65-0003)

87,8 kg

1

2 3

cm
1

2

54x114x61

Desbloqueio da tração

Regulação de trabalho

Rodas pneumáticas

Marcha atrás

Ajuste altura abas laterais

Guiador ajustável altura

Lâminas de aço

AJUSTE DA ALTURA DAS ABAS 
LATERAIS

Para um correto mover das terras.

GUIADOR AJUSTÁVEL EM 
ALTURA

Regulação da altura do guiador 
à medida de cada um, para 
trabalhar de forma comoda e 
confortável.

FRESAS DE AÇO

Dinâmico freio com fresas de aço.
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Um cultivo mais 
produtivo
MÍNIMO ESFORÇO, MÁXIMO RESULTADO

Preparar adequadamente a horta envolve um trabalho rigoroso em técnica 
e tempo. A terra é mais produtivo quando se trabalha da maneira idónea 
e na época mais adequado. Portanto, os nossos cultivadores garantem a 
maior produtividade. Porque além do trabalho mais confortável e agradável,  
sabem como cuidar das culturas para que possam crescer mais forte. É claro,  
economizar tempo, para poder semear sem demora e no momento propício 
para garantir uma boa colheita.

Moto-enxadas a gasolina e elétricas
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Vantagens

PUNHOS ERGONÓMICOS DE 
FÁCIL AGARRE

Para um agarre mais seguro, 
comodo e ergonómico.

PRATOS PROTEGE PLANTAS

Delimitam as zonas de trabalho 
e protegem as plantas.

GUIADOR COM  
REGULAÇÃO LATERAL

Sistema de regulação lateral do 
guiador, pensado especialmente para 
evitar pisar as zonas já trabalhadas.

LÂMINAS DE AÇO 

Dinâmico freio com 4, 6 ou 8 grupos 
de lâminas asseguram a largura de 
trabalho pretendido.

GUIADOR COM REGULAÇÃO 
EM ALTURA 

Ajustamento da altura do guiador 
para atender ás necessidades do 
utilizador, para um trabalho mais  
confortável e saudável.

TRANSMISSÃO

Confortável caixa de velocidades 
para escolher entre duas veloci-
dades para a frente e uma para 
trás. Ideal para trabalhos que 
requerem diferentes velocidades 
de rotação das lâminas.
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FRESAS DE AÇO

Resistentes fresas de aço  
que garantem um eficiente  
revirar da terra.

POTENTES MOTORES

Para realizar um trabalho mais 
eficiente e produtivo.

PEGA DE TRANSPORTE

Comoda asa para facilitar  
o seu transporte.

M
O

TO
-EN
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A
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A

S

BARRA DE SUPORTE

Fantástica barra de suporte 
para definir a profundidade de 
trabalho.

RODA DE TRANSPORTE 

Prática roda para facilitar a 
transferência do cultivador. 



Garland • 94

A nossa motoenxada é mais profissional. 
Caixa de velocidades em 
alumínio com engrenagens 
de aço em banho de óleo e 2 
velocidades para frente e uma 
para trás. Motor de última tec-
nología 4 tempos com válvulas 
na cabeça  de baixo consumo 
e baixas emissões de gases. 6 
Fresas de 36cm de díametro em 
aço endurecido montadas com 
eixo hexagonal que suporta maio-
res esforços. Manípolos  regulá-
veis em altura e em angulo lateral, 
barra regulável em profundidade e 
fresas em aço e rodas de transpor-
te. Tambem inclui jogo de rodas pneumáticas  de 400x8.  

Motor 4 tempos Garland

Cilindrada 208 cc OHV

Freio 6 grupos

Largura de trabalho 80 cm

Diâmetro de cuchilla 36 cm

2 velocidades à frente e 1 para trás

Peso 81 kg

MULE 1162 NRQG-V18 (63G-0055)

85,0 kg

1

2 3

cm
1

2

90x46x66

Guiador regulação 

lateral y en altura

Lâmina de aço

Caixa de  

velocidades

Barra de suporte

Roda de transporte

Moto-Enxada de 8 grupos de 
fresas e pratos de proteção 
que podem funcionar para 
trabalhar até 106 cm de 
largura. Permite trabalhar 
com 8 grupos de fresas, 6 
grupos ou 4 grupos, po-
dendo ajustar a largura 
de trabalho pretendida. 
Dispõe tiro ajustável e 
possibilidade de aco-
plar um abre regos. 
Inclui roda e pega de 
transporte.

Motor 4 tempos Garland

Cilindrada 196 cc OHV

Freio 8 grupos

Largura de trabalho 106 cm

Diâmetro de cuchilla 32 cm

Velocidades 1 velocidade

Peso 63 kg

MULE 981 QG-V16  (63G-0052)

63,0kg

1

2 3

cm
1

2

74x81x37

Guiador regulação 

en altura

Lâmina de aço

Barra de suporte

Roda de transporte

Com uma largura de trabalho de 80 cm, esta moto-enxada 
cobre grandes áreas em menos  
tempo. Impulsionada pelo 
motor de 4 tempos Garland 
de 196 cc OHV, revirando a 
terra sem pausa, torná-lo 
pronto para semear. O 
seu freio de 6 grupos 
equipados com lâmi-
nas de aço, o guia-
dor ajustável em 
altura, a sua barra 
de suporte e roda 
de transporte, 
garantem maior 
comodidade e 
eficiência. 

Motor 4 tempos Garland

Cilindrada 196 cc OHV

Freio 6 grupos

Largura de trabalho 80 cm

Diâmetro de cuchilla 32 cm

Velocidades 1 velocidade

Peso 58 kg

MULE 761 QG-V16 (63G-0051)

61,1 kg

1

2 3

cm
1

2

73x81x26

Guiador regulação 

en altura

Lâmina de aço

Barra de suporte

Roda de transporte
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Moto-Enxada com motor vertical a  
4 tempos de 139cc e 6 fresas tra-
balho. Pode trabalhar com 6 ou 4 
grupos de fresas para ajustar a 
largura de trabalho. Inclui roda 
de transporte e tiro com 
altura regulável.

Motor 4 tempos Garland
Cilindrada 139 cc OHV
Freio 6 grupos
Largura de trabalho 60 cm
Diâmetro de cuchilla 27 cm
Velocidades 1 velocidade
Peso 41 kg

MULE 561 QG-V16 (63G-0053)

35,5kg

1

2 3

cm
1

2

67x69x40

Lâmina de aço

Barra de  

suporte

Roda de  

transporte

Com peso pluma e tamanho reduzido, 
tornam esta moto-enxada numa boa 
ferramenta para superfícies pequenas. 
Equipado com motor de 4 tempos Garland 
de 139 cc OHV, resolvem com sucesso 
as tarefas, trabalhando em até 36 
centímetros de largura em cada 
passagem. Inclui barra de 
suporte para definir a 
profundidade do trabalho 
e comoda roda trans-
porte.

Motor 4 tempos Garland

Cilindrada 139 cc OHV

Freio 4 grupos

Largura de trabalho 36 cm

Diâmetro de cuchilla 27 cm

Velocidades 1 velocidade
Peso 36 kg

MULE 541 QG-V15 (63G-0049)

42 kg

1

2 3

cm
1

2

67x69x40

Lâmina de aço

Barra de  

suporte

Roda de  

transporte

Moto-enxada ligeira com motor a 2 tempos,  
fácil de transportar graças à sua pega 
e ao seu peso pluma. Permite realizar 
trabalhos de forma rápida e  
conveniente, especialmente 
adequado para a remoção de 
ervas daninhas e  
bater a terra com 
eficiência. Dispõe 
de lâminas de aço 
resistentes e barra 
de suporte  
para definir a  
profundidade 
de trabalho. 

Motor 2 tempos Garland
Cilindrada 49 cc/1,9 kW/2,6 CV
Freio 4 grupos
Largura de trabalho 24 cm
Diâmetro de cuchilla 21 cm
Velocidades 1 velocidade
Peso 16,5 kg

MULE 341 G-V15 (63G-0046)

16,2kg

1

2 3

cm
1

2

38x68x41

Lâmina de aço

Barra de suporte
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Compactas 
e poderosas 
PEQUEÑA FERRAMENTA DE 

GRANDE UTILIDADE

As moto-enxadas elétricas são ideais para  
pequenas hortas. O seu reduzido peso e pequena 
Largura de trabalho permitem que trabalhe 
em qualquer lugar. Necessita de um pequeno 
espaço para a sua armazenagem.
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Esta manejável electro enxada é  
perfeita para capinar em locais  
de difícil acesso. Lâminas de aço 
adicionam maior eficiência. E graças 
ao seu escasso peso 4,80 kg. e alça 
ajustável proporcionam um grande 
conforto na hora de usar. 

Esta electro enxada lâminas de aço, 
freio de 4 grupos e com uma potente 
transmissão em alumínio, faz um 
trabalho muito produtivo. Como tal, 
é a escolha de muitos dos nossos 
clientes. 

Motor elétrico 230 V ~50 Hz

Potência 750 W

Freio 4 grupos

Largura de trabalho 28 cm

Diâmetro de cuchilla 22 cm

Tipo de transmissão engrenagem

Peso 7,4 kg

MULE 341 E (63EL-0007)

8,4 kg

1

2 3

cm
1

2

51x36x29

Lâmina de aço

Motor elétrico 230 V ~50 Hz

Potência 300 W

Freio 4 grupos

Largura de trabalho 19 cm

Diâmetro de cuchilla 15,5 cm

Tipo de transmissão engrenagem

Peso 4,8 kg

MULE 141 E (63EL-0006)

5,6kg

1

2 3

cm
1

2

74x35x25

Lâmina de aço
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Elimina rapidamente 
toda a sujidade
ALTO PODER DE LIMPEZA

As nossas lavadoras de alta pressão são especialistas em todos os tipos de su-
jidades, mesmo as mais difíceis. Na nossa busca para conseguir as melhores 
ferramentas de limpeza, continuamos a inovar. Os nossos desenhos práticos e 
manejáveis, incorporam agora um modelo a gasolina que você pode levar para 
qualquer lugar sem restrições. E se procura o poder de limpeza e com maior 
alcance, agora pode contar com o nosso modelo equipado com pistola profis-
sional e 8 metros de mangueira. E para maior versatilidade, todos os nossos 
modelos elétricos apresentam uma grande variedade de acessórios opcio-
nais concebidos para cada tarefa, limpeza de pisos, calhas, canos, grandes 
áreas, prolongador de mangueira de pressão, etc. Para uma limpeza exigente, 
apostamos num compromisso de inovação e de alta qualidade de Garland.

Lavadoras de alta pressão 
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Vantagens

DEPÓSITO DE DETERGENTE 
INCORPORADO

Agile sistema de sucção de  
detergente do depósito, com  
simples posicionamento da  
pistola em baixa pressão.

ENROLADOR DA  
MANGUEIRA 

Prático enrolador projetado para 
enrolar a mangueira  
de pressão comodamente  
e manter tudo bem  
acondicionado.

SISTEMA TSS

Eficiente mecanismo de paragem 
automática do motor sempre que 
deixa de pressionar o gatilho de 
saída de agua.

KIT ACCESORIOS

Eficientes acessórios para uma 
limpeza muito mais meticulosa: 
escova de lavagem fixa ou 
giratória.
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POTENTES MOTORES

A gasolina e elétricos para 
oferecer um trabalho mais 
produtivo e eficiente.

RODA DE TRANSPORTE

Facilitam a deslocação e o 
transporte da máquina.

BOMBA DE LATÃO

Corpo da bomba fabricada  
num resistente latão para  
proporcionar a máxima  
durabilidade.

AUTOASPIRANTE 

Pode aspirar água de depósitos 
que estejam à mesma altura que 
a bomba.

REGULADOR DE SABÃO 

Permite regular a quantidade de 
sabão.

PISTOLA PROFISSIONAL

Alto rendimento e durabilidade da 
pistola fabricada com materiais 
resistentes. Precisa e  
ergonómica, para um trabalho 
muito bom.
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Motor 4 tempos Garland

Cilindrada 210 cc OHV

Motor Garland

Pressão máxima 207 bar

Caudal máximo 600 l/h

Mangueira de pressão 7 m

Temperatura max (agua de sucção) 4  ºC

Bomba com 3 pistons

Peso 39,7 kg

43,0kg

1

2 3

cm
1

2

58x57x43

Detergente 

incorporado

Pistola  

profissional

Autoaspirante

Bomba de latão

ULTIMATE 820 QG-V17 (45-0047)

Melhoramos a nossa 820QG incorporando uma bomba de 
latão refrigerada por água , com sensor de falta de óleo no 
motor, depósito de detergente e agora montamos o motor 
sobre silentbloks no chassi. Motor de 7HP de 4 tempos 
com vávulas na cabeça OHV, pistola profissional reforçada 
com rosca de 4 pontas de sistema click, mangueira re-
forçada chassi de aço com rodas de transporte e bomba 
autoaspirante. Nossa Hidrolavadora mais versátil. 
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Motor elétrico 230 V ~50 Hz

Potência 3.000 W

Pressão máxima 180 bar

Caudal máximo 522 l/h

Mangueira de pressão 8 m

Temperatura max (agua de sucção) 40ºC

Bomba de latão com 3 pistons

Peso 21,5 kg

Com o seu potente motor de 
indução, exclusivo corpo da  
bomba de latão dotam esta 
lavadora de alta pressão de 
uma vida longa. Maior caudal, 
mangueira de 8 metros, sistema 
TSS e pistola com componentes 
de metal profissionais com rosca 
de 22 mm torna-a perfeita para 
resolver o trabalho mais  
intensivo. Inclui lança turbo.

ULTIMATE 818 LE (45-0036)

28,2 kg

Nossa lavadora de gasolina mais leve. 
Motor 4 tempos d«com 4 válvulas  
em cabeça OHV com 
5,5HP de potência 
montada num chassi de 
aço de reduzidas  
dimensões e equipada 
com silentblocks. É igual 
ao resto da gama de  
gasolina com pistola  
profissional rosca com jets 
com sistema click,  
mangeira reforçada,  
bomba autoaspirante e 
função com detergente . 

Motor 4 tempos

Cilindrada 163 cc

Motor Garland

Pressão máxima 154 bar

Caudal máximo 450 l/h

Mangueira de pressão 8 m

Temperatura max (agua de sucção) 40ºC

Bomba com 3 pistons

Peso 24 kg

Pistola  

profissional

Autoaspirante

ULTIMATE 415 QG-V17 (45-0046)

27,0 kg

1

2 3

cm
1

2

52x48x45

1

2 3

cm
1

2

92x42x39

Detergente 
incorporado
Enrolador da 
mangueira

Sistema TSS
Bomba de latão

Pistola  
profissional

Autoaspirante
Regulador de 

Sabão
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Potente motor de indução  
elétrico de 2.500 W. para 
garantir uma limpeza mais 
profunda. Com o sistema 
TSS, enrolador da  
mangueira pvc com rosca 
14 mm. e aspiração  
automática de detergente, 
kit de acessórios de  
baioneta (escova de 
lavagem fixa e bocal 
rotativo). 

INNOVATION 
AT THE  
SERVICE OF 
NATURE

Motor elétrico 230 V ~50 Hz

Potência 2.500 W

Pressão máxima 170 bar

Caudal máximo 440 l/h

Mangueira de pressão 8 m

Temperatura max (agua de sucção) 40ºC

Peso 21,1 kg

ULTIMATE 517 LE (45-0035)

22,6kg

1

2 3

cm
1

2

92x34x33

Detergente 

incorporado 

Enrolador da 

mangueira

Sistema TSS

Autoaspirante

Para garantir uma limpeza 
mais profunda. Com o  
sistema TSS, mangueira  
de 8 metros, pistola com 
componentes de metal  
profissionais com rosca de 
22 mm e com aspiração 
automática de detergente. 
Inclui lança turbo.

Motor elétrico 230 V ~50 Hz

Potência 2.500 W

Pressão máxima 170 bar

Caudal máximo 440 l/h

Mangueira de pressão 8 m

Temperatura max (agua de sucção) 40ºC

Peso 22,4 kg

ULTIMATE 617 LE (45-0039)

22,6 kg

1

2 3

cm
1

2

58x42x48

Detergente 

incorporado
Sistema TSS

Pistola  

profissional
Regulador de 

Sabão
Autoaspirante
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Motor elétrico 230 V ~50 Hz

Potência 1.800 W

Pressão máxima 140 bar

Caudal máximo 400 l/h

Mangueira de pressão 5 m

Temperatura max (agua de sucção) 40ºC

Peso 7,9 kg

Perfeita para uma limpeza 
eficiente no âmbito  
particular. Equipado com  
bomba 3 pistons e TSS  
desligamento automático do 
motor, também se destaca 
pela sua excelente relação 
custo-benefício. Dispõe de 
mangueira em pvc com rosca 
de 14mm e pistola baioneta. 

ULTIMATE 114 E (45-0033)

9,4kg

1

2 3

cm
1

2

54x35x32

Sistema TSS

Além de ter inovações como 
enrolador da mangueira de 
pressão pvc com rosca 14 
mm, TSS sistema de  
desligamento automático, 
sucção de detergente 
automático e bomba 
3 pistons, 2000 W de 
potência e kit de  
acessórios de baioneta 
(escova de lavagem fixa  
e bocal rotativo).

Motor elétrico 230 V ~50 Hz

Potência 2.000 W

Pressão máxima 150 bar

Caudal máximo 400 l/h

Mangueira de pressão 8 m

Temperatura max (agua de sucção) 40ºC

Peso 9,8 kg

ULTIMATE 315 E-V15 (45-0041)

11,5 kg

1

2 3

cm
1

2

58x48x32

Detergente 

incorporado 
Enrolador da 

mangueira

Sistema TSS

Autoaspirante
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Cria o
ambiente ideal
SISTEMA PARA REFRESCAR DE FÁCIL INSTALAÇÃO

Efetivo sistema nebulizador para refrescar o exterior, perfeito nebulizado de 
água “sem pingos ou gotas”. Nova gama Garland, sempre com máquinas de 
vanguarda e qualidade, pensadas para oferecer um resultado inigualável e 
uma elevada comodidade para o utilizador. 

Nebulizador elétrico para climatização no exterior 

N
EB

U
LIZ

A
D

O
R

ES



Garland • 108

Vantagens

Motor elétrico 24 V DC

Potência 120 W

Pressão da bomba 50 bar/720 psi

Caudal de água 0,5 l/min

Programador de tempos múltiplos

Difusores 18

Peso 10 kg

Nebulizador de uso domestico desenhado para refrescar  
mediante a pulverização de água potável, zonas de exterior  
como terraços, telheiros, varandas, etc. Uma infinidade de  
programações de trabalho para ajustar ao gosto de cada  
utilizador. Tem 18 difusores com conectores rápidos de 
fácil instalação e 20m de tubo de nylon perfeito para áreas 
até 75m2. Inclui corta-tubos e afia para ajustar para o 
tubo de pressão. 

FOGGY GARDEN (45F-0005)

10,8 kg

1

2 3

cm
1

2

31x45x30

Transformador AC/DC
Mangueira  

entrada água
Filtro de água

Tubo pressão de nylon
Conexões fácil

DIsfusores com filtro
Cortador do tubo

Afia

x18 x10m x1 x1

17+1 x2,5m x1 x1

Programador Digital

TRANSFORMADOR 
AC/DC

Transformador de corrente  
com interruptor de ligar  
e desligar. 

MANGUEIRA DE  
ENTRADA DE ÁGUA

Tubo flexível para entrada  
de água de excelente  
qualidade.

FILTRO DEL AGUA 

Filtro para la entrada de agua 
acoplable al tubo de entrada  
del agua.

TUBO DE PRESSÃO 
DE NYLON

Tubo de nylon de pressão para 
a da saída de água de excelente 
qualidade.
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Motor elétrico 24 V DC

Potência 80 W

Pressão da bomba 40 bar/580 psi

Caudal de água 0,2 l/min

Programador de tempos 8 programas

Difusores 6
Peso 4 kg

Nebulizador de uso domestico desenhado para refrescar  
mediante a pulverização de água potável, zonas de exterior  
como terraços, telheiros, varandas, etc. Uma infinidade de  
programações de trabalho para ajustar ao gosto de cada  
utilizador. Tem 18 difusores com conectores rápidos de 
fácil instalação e 20m de tubo de nylon perfeito para áreas 
até 75m2. Inclui corta-tubos e afia para ajustar para o 
tubo de pressão. 

FOGGY HOME (45F-0004)

3,8kg

1

2 3

cm
1

2

23x36x18

Transformador AC/DC
Mangueira  

entrada água
Filtro de água

Tubo pressão de nylon
Conexões fácil

DIsfusores com filtro
Cortador do tubo

Afia

CONEXÕES DE FACIL ENCAIXE 

AO TUBO DE PRESSÃO

Conexões em aço inoxidável com 
um sistema de rápido encaixe 
mediante pressão (sem  
necessidade de ferramentas). 

CORTADOR DO TUBO

Permite realizar um corte  
limpo do tubo preto de nylon  
para a inserção das conexões. 

DIFUSORES COM FILTRO DE 
ÁGUA INCORPORADO

Difusores em aço inoxidável 
com um filtro incorporado no 
seu interior com interior  
também em aço inoxidável. 

AFIA

Acabamento o corte do tubo de 
nylon para facilitar  
mediante a pressão o  
encaixe na conexão. 

x6 x10m x1 x1

5+1 x2,5m x1 x1
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Especialistas a 
mover água
GRANDE CAPACIDADE E FORÇA

Seja qual for o caudal e pressão necessária para fazer uma transferência 
ou de uma utilização eficiente da água, existe sempre um equipamento  
Garland ideal para realizar o trabalho. Nós oferecemos uma gama de máquinas  
compactas e robustas para lidar com qualquer tipo de água e distâncias 
a conduzir. Porque o nosso objetivo é que a nossa gama abranja todas as 
soluções para cuidar deste bem precioso e usá-lo de forma responsável e 
prática.

Bombas de água a gasolina e elétricas 
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Vantagens

MOTOBOMBAS 

Aspiram a água sem necessidade de 
encaixar a mangueira, dando uma  
excelente pressão de saída de água.

GRUPOS DE PRESSÃO

Eficientes eletrobombas centrífugas 
auto aspirantes com bombas de 
corte automático. Perfeito para 
instalações fixas.

BOMBAS CENTRIFUGAS  
AUTO-ASPIRANTES 

Aspiram a água sem necessidade 
de encaixar a mangueira, dando 
uma excelente pressão de saída 
de água.

ENCAIXE 

Fornecidas com os encaixes 
metálicos ou de plástico (segundo 
o modelo) para as tomadas de 
água.
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BOMBAS SUBMERGÍVEIS

Robustas eletrobombas capazes de 
mergulhar a vários metros de  
profundidade, para extrair água de 
forma eficiente e a impulsionar em 
altura. Elas são fornecidas com 10 
metros de cabo elétrico e boia  
automática.
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Bomba muito leve e portátil de 4 tempos  
desenhada para conse-
guir um grande caudal. 
Ideal para transfega de 
água ou para irrigar por 
inundação. Motor de 4 
tempos Garland OHV com 
as válvulas da cabeça 
de última geração com 
arranque eletrónico. 
Aspira a água sem  
necessidade de ferrar a 
mangueira (Autoferrante )

Grande capacidade de  
impulsão numa máquina 
com peso reduzido.  
Motor a 4 tempos  
melhorado para oferecer 
uma destacada  
capacidade de  
trabalho, produzindo  
menos emissões e  
menos ruido.

Ideal para uma transfega em altura  de água 
ou para regar por aspiração. Motor de 
4 tempos Garland OHV com 
válvulas na cabeça de última 
geração com arranque 
eletrónico . 2 polegadas 
de saída , 1e 1,5 que se 
podem ligar 
simultaneamente. 
chassi de aço com um 
design em forma de jaula 
para proteger a máquina 
de pancadas acidentais. 
Aspira a água sem necessidade 
de ferrar a mangueira .

GEISER 291 QG (43-0020)

9,3kg

1

2 3

cm
1

2

39x40x29

Motor 4 tempos Garland

Cilindrada 33,5 cc OHV

Altura máxima de aspiração 8 m

Caudal máximo 8.000 l/h

Altura máxima de impulsão 30 m

Depósito de combustível 0,65 litros

Diâmetro encaixe sucção água 1”

Diâmetro encaixe saída água 1”

Peso 7,5 kg

Motobomba

Encaixe

Motor 4 tempos Garland

Cilindrada 80,7 cc OHV

Altura máxima de aspiração  7 m

Caudal máximo 11.000 l/h

Altura máxima de impulsão 15 m

Depósito de combustível 1,6 litros

Diâmetro encaixe sucção água 1 1/2”

Diâmetro encaixe saída água 1 1/2”

Peso 13,5 kg

GEISER 231 QG-V17 (43-0023)

16,0 kg

1

2 3

cm
1

2

38x36x33

Motobomba

Encaixe

Motobomba especialmente desenhada para 
conseguir um grande caudal . Ideal para transfega
de água ou para transferência de água de uma
inundação . Motor de 4 
tempos Garland OHV com 
válvulas na cabeça de últi-
ma geração com arranque 
eletrónico . 2 polegadas de 
diâmetro de saída regulável 
. Chassi de aço com desen-
ho em forma de jaula para 
proteger a máquina contra 
pancadas acidentais . Aspi-
ra a água sem necessida-
de de ferrar a mangueira . 

Motor 4 tempos Garland

Cilindrada 163 cc OHV

Altura máxima de aspiração 7 m

Caudal máximo 20.000 l/h

Altura máxima de impulsão 55 m

Depósito de combustível 3,6 litros

Diâmetro encaixe sucção água 1 1/2”

Diâmetro encaixe saída água 1- 1 1/2”

Peso 23 kg

GEISER 653 QG-V 17 (43-0024)

26,0kg

1

2 3

cm
1

2

52x45x38

Motobomba

Encaixe Aluminio

GEISER 601 QG-V17 (43-0022)

26,0kg

1

2 3

cm
1

2

49x41x38

Motobomba

Encaixe

Motor 4 tempos Garland

Cilindrada  163 cc OHV

Altura máxima de aspiración 7 m

Caudal máximo 30.000 l/h

Altura máxima de impulsão 23 m

Depósito de combustível 3,6 litros

Diâmetro encaixe sucção água 2”

Diâmetro encaixe saída água 2”

Peso 23 kg
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+ 4 M DE  
MANGUEIRA DE 

ASPIRACÃO

O seu eficiente motor  
1200 W consegue 
uma impulsão da 
água a 46 m e 
alcança  um
caudal máximo 
de 3.700 l/H
A sua altura de 
aspiração é de 8 m 
e tem um sistema 
de regulação de 
presostato de 1,5 
a 3 bares

Com um  motor 
1200 W este 
dispositivo consegue 
uma impulsão até 
46 m com um 
caudal de 3700 l/h.

Motor elétrico 230 V ~50 Hz

Potência 1.200 W

ltura máxima de aspiração 8 m

Caudal máximo 3.700 l/h

Altura máxima de impulsão 46 m

Temperatura máxima de água 35ºC.

Diâmetro de entrada de água 1”

Peso 8,8 kg

Increíble Potência de 
1.45 kW en una  
motobomba de solo  
8 kg de peso.  
Su diligente motor  
2 tiempos de 40.2 
cc puede mover até 
15.000 l de agua por 
hora, aspirar até una 
altura de 8 m  
y alcanzar una  
impulsión de 35 m. 

Motor 2 tempos Garland 40,2 cc

Potência 1,45 kW/2,0 CV

Altura máxima de aspiração 8 m

Caudal máximo 15.000 l/h

Altura máxima de impulsão  35 m

Depósito de combustível 0,95 litros

Diâmetro encaixe sucção água 1 1/2”

Diâmetro encaixe saída água 1 1/2”

Peso 8 kg

GEISER 451 G-V17 (43-0026)

9,5 kg

1

2 3

cm
1

2

38x38x30

Motobomba

Encaixe Aluminio

Regulación  
del presostato
1.5 bar - 3 bar

Motor elétrico 230 V ~50 Hz

Potência 1.200 W

Altura máxima de aspiração 8 m

Caudal máximo 3.700 l/h

Altura máxima de impulsão 46 m

Temperatura máxima de água 35ºC

Diâmetro de entrada de água 1”

Peso 12,9 kg

PRESS 391 XCE-V17 (47-0077)

14,8kg

1

2 3

cm
1

2

59x47x28

Grupos de pressão

PRESS 391 AE-V17 (47-0076)

9,6kg

1

2 3

cm
1

2

26x50x21

Grupos de pressão

Nossa motobomba mais 
leve e de fácil transpor-
te. Motor de 2 tempos 
grland com arranque 
eletrónico que melhora 
a eficiência e diminui 
poluição. Aspira a  
água sem necessidade 
de ferrar a mangueira 
( Autoferrante ) Inclui 
recores de alumínio,  
de 1 . Inclui asa de 
transporte . 

Motor 2 tempos Garland 25,4 cc

Potência 0,7 kW/1,0 CV

Altura máxima de aspiração 8 m

Caudal máximo 7.000 l/h

Altura máxima de impulsão 35 m

Depósito de combustível 0,6 litros

Diâmetro encaixe sucção água 1”

Diâmetro encaixe saída água 1”

Peso 5 kg

GEISER 281 G-V17 (43-0025)

6,0kg

1

3

cm
1

2

36x36x28

Motobomba

Encaixe Aluminio
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Motor elétrico 230 V ~50 Hz

Potência 1.000 W

Caudal máximo 6.500 l/h

Altura máxima de impulsão 40 m

Profundidade máxima de imersão 7 m

Para águas limpas max 0,5 mm Ø

Diâmetro de encaixe 1”

Peso aproximado 8,6 kg

  36 1.300
 30 2.800
 10 5.600
 6 6.000

l/h aprox.metros

AMAZON 909 XE 4T-V17 (47-0074)

9,8 kg

1

2 3

cm
1

2

41x24x18

Bomba submergivei

Encaixe

Motor elétrico 230 V ~50 Hz

Potência 750 W

Caudal máximo 13.000 l/h

Altura máxima de impulsão 8 m

Profundidade máxima de imersão 7 m

Para águas sujas max 35 mm Ø

Diâmetro de encaixe 1”, 1 1/4”, 1 1/2”

Peso aproximado 5,5 kg

  7 4.500
 6 6.500
 4 9.500
 2 11.500

l/h aprox.metros

AMAZON 650 XE (47-0054)

6,2 kg

1

2 3

cm
1

2

39x22x19

Bomba submergivei

Encaixe

Motor elétrico 230 V ~50 Hz

Potência 1.200 W

Altura máxima de aspiração 8 m

Caudal máximo 3.700 l/h

Altura máxima de impulsão 46 m

Temperatura máxima de água 35ºC

Diâmetro de entrada de água 1”

Peso aproximado 9,2 kg

  40 1.000
 20 2.800
 15 3.100
 10 3.400

l/h aprox.metros

GEISER 391 XE-V17 (47-0075)

11,0kg

1

2 3

cm
1

2

37x26x23

Bomba centrifuga 

auto-aspirante
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   7 4.500
 6 6.000
 4 7.800
 2 9.900

l/h aprox.metros

  5 1.500
 4 2.500
 3 3.400
 1 4.200

l/h aprox.metros

  7 3.600
 6 5.800
 4 8.800
 2 11.000

l/h aprox.metros

Motor elétrico 230 V ~50 Hz

Potência 550 W

Caudal máximo 11.000 l/h

Altura máxima de impulsão 8,5 m

Profundidade máxima de imersão 7 m

Para águas limpas max 5 mm Ø

Diâmetro encaixe 1” , 1 1/4”, 1 1/2”

Peso aproximado 5,2 kg

AMAZON 300 E-V14 (47-0067)

5,2kg

1

2 3

cm
1

2

34x23x17

Bomba submergivei

Encaixe

Motor elétrico 230 V ~50 Hz

Potência 250 W

Caudal máximo 4.500 l/h

Altura máxima de impulsão 6 m

Profundidad max de inmersión 5 m

Para águas limpas max 2 mm Ø

Diâmetro encaixe 1”

Peso aproximado 3 kg

AMAZON 100 E (47-0066)

5,2 kg

1

2 3

cm
1

2

29x20x17

Bomba submergivei

Encaixe

Motor elétrico 230 V ~50 Hz

Potência 900 W

Caudal máximo 13.000 l/h

Altura máxima de impulsão 9 m

Profundidade máxima de imersão 8 m

Para águas limpas max 5 mm Ø

Diâmetro encaixe 1” , 1 1/4”

Peso aproximado 5,4 kg

  8 3.500
 6 7.400
 4 10.000
 2 11.500

l/h aprox.metros

AMAZON 800 XE (47-0069)

6,2kg

1

2 3

cm
1

2

31x22x16

Bomba submergivei

Encaixe

Motor elétrico 230 V ~50 Hz

Potência 750 W

Caudal máximo 13.000 l/h

Altura máxima de impulsão 8 m

Profundidade máxima de imersão 7 m

Para águas sujas max 35 mm Ø

Diâmetro encaixe 1” , 1 1/4”, 1 1/2”

Peso aproximado 6 kg

AMAZON 550 E-V14 (47-0068)

6,2 kg

1

2 3

cm
1

2

38x22x16

Bomba submergivei

Encaixe

B
O

M
B

A
S

 D
E Á

G
U

A

TR
A

B
A

LH
O

 I
N

TE
N

S
IV

O



Garland • 118

INNOVATION 
AT THE  
SERVICE OF 
NATURE
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Jardim livre de  
folhas secas
EFICAZ CAPACIDADE DE ASSOPRAR, ASPIRAR E  

TRITURAR

Limpar o jardim das folhas e outros detritos é quase tão fácil como se esti-
vessem voado. Os sopradores de Garland estão projetadas para tornar as 
tarefas realmente ágeis. Com a sua força de assoprar varrem as folhas no 
momento. Em áreas onde não queremos levantar poeira, alguns modelos 
oferecem função de aspiração e para se livrar dos vestígios mais facilmente, 
também incorporam um veloz triturador.  

Sopradores e aspiradores a gasolina e elétricos
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INNOVATION 
AT THE  
SERVICE OF 
NATURE

Vantagens

DEPOSITO DO COMBUSTÍVEL 
TRANSLUCIDO COLOCADO EM 
POSIÇÃO VERTICAL

Permite verificar facilmente o nível 
de combustível. A posição vertical 
facilita o seu preenchimento.

PUNHO ERGONÓMICO 

Punho com desenho ergonómico, 
suave e de fácil fixação para um 
agarre rápido e seguro.

INTERRUPTOR DE  
PARAGEM DO MOTOR 
NO PUNHO

Paragem do motor  
situado no punho.

BOLSA DE RECOLHA

Incluída em todos os  
modelos com a função  
de aspirador.

MOCHILA 

Soprador, comodo portátil, ideal 
para trabalhos prolongados e para 
áreas muito extensas.

REGULAÇÃO ELETRÓNICA 

Permite selecionar o  
caudal de ar.

SOPRADOR

Poupa largas horas de  
difícil limpeza.
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SACO DE RECOLHA

Grande capacidade de recolha

POTENTES MOTORES

Para um trabalho mais eficiente 
e produtivo.

ASPIRADOR

Alta eficiência, inclusive  
até cantos anteriormente  
inacessíveis.

LIGEIRAS 

Máquinas ligeiras para  
trabalhos assoprar  
prolongadamente.

TRITURADOR 

Ao aspirar as folhas que passam 
através do ventilador, onde as 
mesmas são trituradas,  
reduzindo-as várias  
vezes de tamanho.
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GAS 700 MG (44G-0008)

12,9 kg

1

2 3

cm
1

2

52x49x44

Motor 2 tempos Garland

Cilindrada 65,5 cc

Potência 2,8 kW/3,8 CV

Velocidade ar assoprado 380 km/h

Volume de ar 19,2 m3/min

Peso 12 kg

Mochila

Soprador

Projetado para as tare-
fas mais exigentes de 
sopro. A potência do 
motor permite  
propulsionar um grande 
volume de ar, para  
varrer as folhas e os  
detritos, em menos  
tempo e com menos  
esforço. Mochila  
desenhada para maior 
conforto.

GAS 500 MG (44G-0010)

7,8 kg

1

2 3

cm
1

2

43x39x37

Motor 2 tempos Garland

Cilindrada 30,8 cc

Potência 1 kW/1,4 CV

Velocidade ar assoprado 275 km/h

Volume de ar 12 m3/min

Peso 6,34 kg

Mochila

Soprador

Ligeira

Manejável soprador de 
mochila com motor a  
2 tempos de 30,8 cc, 
capaz de impulsionar o 
ar a 275 km / h, ele tem 
uma potência de 1 kW e 
atinge um volume de ar 
expelido de 12 metros 
cúbicos / min. O seu peso 
pluma e a forma da 
mochila torná-la 
realmente confortável. 

Motor 4 tempos

Cilindrada 24,5 cc

Motor Garland

Velocidade ar assoprado ~225 km/h

Volume de ar 10,2 m3/min

Capacidade depósito recolha  40 litros

Peso soprador/aspirador 5,5/6,3 kg

3 funções numa só maquina, para otimizar os trabalhos de 
limpeza do seu jardim, soprar, aspirar e triturar.  
Equipada com um potente motor a 4 tempos, menos ruido 
e menos emissões. Conta com um saco 
de recolha de 40 litros e com um  
desenho que permite um grande  
alcance de aspiração. Perfeito para  
trabalhos longos e tritura as folhas.

GAS 650 QG (44G-0012)

8,1 kg

1

2 3

cm
1

2

37x58x36

Bolsa de recolha

Soprador

Aspirador

Triturador

Ligeiras

Modelo leve e manejável com 
um motor de 2 tempos capaz de 
realizar as duas tarefas assoprar 
e triturar. A bolsa de recolha tem 
uma capacidade até 45 l de  
resíduos. Permite assoprar de 
forma prolongada, pode aspirar  
os cantos menos acessível e  
tritura as folhas do jardim,  
reduzindo-as 
até 16 vezes 
o seu  
tamanho 
original. 

Motor 2 tempos Garland

Cilindrada 26 cc

Potência 0,7 kW/1,0 CV

Velocidade ar assoprado ~225 km/h

Volume de ar 10,2 m3/min

Capacidade depósito recolha  45 litros

Peso soprador/aspirador 4,39/5,39 kg

GAS 550 G-V1 (44G-0009)

7,4 kg

1

2 3

cm
1

2

36x58x36

Bolsa de recolha

Soprador

Aspirador

Triturador

Ligeiras
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Motor elétrico 230 V ~ 50 Hz

Potência 2.800 W

Velocidade ar assoprado 275 km/h

Capacidade depósito recolha  35 litros

Peso 3,8 kg

Uma boa opção para aqueles que procuram a melhor 
eficiência na aspiração e no sopro, leve para o trabalho 
prolongado com menos fadiga, é uma ferramenta prática 
que pode ser armazenada num 
espaço pequeno ou levá-la em 
qualquer lugar. Incorpora  
velocidade do ar controlada 
eletronicamente.

GAS 259 E-V15 (44EL-0017)

5,0kg

1

2 3

cm
1

2

23x82x19

Bolsa de recolha
Regulación  
electrónica

Soprador/Aspirador
Triturador
Ligeiras

Motor elétrico 230 V ~ 50 Hz

Potência 2.800 W

Velocidade ar assoprado 275 km/h

Capacidade depósito recolha  35 litros

Peso 3,3 kg

Este modelo está equipado com tripla função aspirador- 
soprador-triturador torna as tarefas muito mais leves 
graças ao seu peso pluma. O seu 
motor elétrico tem uma potência 
de 2.800 W e incorpora uma 
bolsa de recolha de 35 l para 
maior capacidade de entrada 
de resíduos.

GAS 139 E-V16 (44EL-0016)

3,8 kg

1

2 3

cm
1

2

28x45x26

Bolsa de recolha
Regulación  
electrónica

Soprador/Aspirador
Triturador
Ligeiras

Soprador, aspirador e triturador numa só máquina. Muito 
leve para maior conforto de utilização, incluindo trabalhos 
longos. Com a bolsa de recolha e regulação eletrónica do 
caudal de ar controlada através de um 
seletor.

GAS 159 E-V17 (44EL-0019)

4,0 kg

1

2 3

cm
1

2

50x36x29

Motor elétrico 230 V ~ 50 Hz

Potência 2.800 W

Velocidade ar assoprado 270 km/h

Volume de ar 14 m3/min

Capacidade depósito recolha  45 litros

Peso 3,5 kg

Bolsa de recolha
Regulación  
electrónica

Soprador/Aspirador
Triturador
Ligeiras
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INNOVATION 
AT THE  
SERVICE OF 
NATURE
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Eficácia anti pragas
PLANTAS DESINFETADAS COM MENOS ESFORÇO

As pragas, ás vezes, parece um pesadelo difícil de combater, mas nada  
está mais longe da realidade. Com Garland fumi-gadores têm a vitória  
assegurada. Os nossos pulverizadores a bateria ou a gasolina, alcançam sem 
problemas cada canto a desinfetar. O seu sucesso reside na sua conceção 
eficiente e tecnologia, à parte dos seus novos bicos especializados em cada 
área (ponteira de jato plano em spray, cónico, ajuste duplo) para cobrir a 
maior extensão confortavelmente.

Fumigadores a gasolina e a batería
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INNOVATION 
AT THE  
SERVICE OF 
NATURE

Vantagens

MOCHILA ERGONÓMICA 

Mochila com desenho ergonómico, 
comoda e de fácil uso.

ASA ERGONÓMICA

Facilita a movimentação e o 
transporte da máquina.

DEPÓSITO PULVERIZADOR TRANSLUCIDO 

Permite comprovar facilmente o nível de produto a  
pulverizar, antes, durante e depois do trabalho.

LANÇAS INCORPORADAS 

Engenhoso mecanismo de lanças 
acopladas que permitem a ampliação 
do alcance do pulverizador de 60 cm 
a 120 cm, chegando onde as pragas  
se escondem.

BOMBA

Pulverização vertical garantida 
graças à bomba que 
incorporada.

DEPÓSITO DO  
PULVERIZADOR LÍQUIDO

Versátil bomba de membrana que 
admite os produtos  
solúveis e líquidos.

DEPÓSITO DO PULVERIZADOR  
LÍQUIDO/PÓ.

Depósito especialmente  
concebido para líquidos  
ou pó.
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POTENTES MOTORES

Para um trabalho mais  
eficiente e produtivo.

MOCHILA ERGONÓMICA 

Mochila com desenho ergonómico, 
comoda e de fácil uso.
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Esta ferramenta é perfeita para a pulverização 
mais exigente, graças ao seu motor a 2 tempos 
de 41,5 cc tanque versátil de 14 l., preparado 
tanto para líquidos com pós. Com a sua bomba 
pode ir mais longe, permitindo a pulverização 
na vertical.  
A boca de saída de 
grande dimensão  
garante uma  
pulverização mais 
ampla, o que  
simplifica o seu  
trabalho. 

INNOVATION 
AT THE  
SERVICE OF 
NATURE

Motor 2 tempos Garland

Cilindrada 41,5 cc

Potência 2,1 kW/2,9 CV

Capacidade do depósito 14 litros

Caudal máximo liquido 4 l/min

Caudal máximo pó 6 l/min

Peso 11 kg

ATOM 550 MG (50A-0006)

14,6 kg

1

2 3

cm
1

2

68x54x45

Bomba

Pulverizador

líquido/pó

Esta ferramenta é perfeita para os trabalhos 
de pulverização mais exigentes. O seu motor 
a 2 tempos de 26 cc é leve e eficiente. Pode 
adaptar qualquer depósito de qualquer  
tamanho para obter a pulverização perfeita, 
mais confortável e fácil de transportar.  
Mangueira com 15 metros de  
comprimento,  
permitindo a  
pulverização  
verticalmente.

ATOM 250 G-V15 (50A-0011)

Motor 2 tempos Garland

Cilindrada 26 cc

Potência 0,75 kW/1 CV

Depósito opcional (no incluido)

Caudal máximo liquido 5,10 l/min

Pressão de trabajo 15-25 bar

Peso 7,8 kg

10,2 kg

1

2 3

cm
1

2

35x38x36

Bomba

Pulverizador

líquido

TR
A

B
A

LH
O

 I
N

TE
N

S
IV

O

TR
A

B
A

LH
O

 I
N

TE
N

S
IV

O



 Garland • 129

O pulverizador FUM 350 MW oferece 
uma capacidade e autonomia maior, 
graças ao seu depósito de maiores di-
mensões. É também adequado para 
utilizar produtos líquidos e produtos 
solúveis. Inclui 3 bicos e duas lanças 
acopláveis para ampliar o alcance 
de 60 a 120 cm.

FUM 350 MW (50A-0008)

6,7 kg

1

2 3

cm
1

2

55x38x24

Motor a batería 12 V

Presión 1,5- 4 bar

Caudal 0,48 - 1,2 l/min

Capacidade do depósito 16 litros

Duração máx. da batería 5 horas

Peso com batería 6 kg

Lanças  

incorporadas

Pulverizador líquido

Mochila

Pulverizador ultra leve com depósito: 
12 l. de capacidade para produtos 
solúveis ou líquidos. Ele funciona com 
uma bateria de 12V que permite até 
cinco horas de trabalho ininterrupto. 
E inclui 3 bicos e duas lanças aco-
pláveis para ampliar o alcançar de 
60 a 120 cm.

FUM 150 MW (50A-0007)

6,6 kg

1

2 3

cm
1

2

53x36x23

Motor a batería 12 V

Presión 1,5- 4 bar

Caudal 0,48 - 1,2 l/min

Capacidade do depósito 12 litros

Duração máx. da batería 5 horas

Peso com batería 5,6 kg

Lanças  

incorporadas

Pulverizador líquido

Mochila

Deposito de grande capacidade,  
até 25 litros. Mangueira extra longa  
para alcançar uma maior distância  
sem movê-lo. Pistola pulverizadora 
com a maior extensão da gama a 
bateria. Rodas para mover  
convenientemente.  
Um excelente  
fumigador.

FUM 550 MW (50A-0010)

13,0 kg

1

2 3

cm
1

2

64x44x39

Motor a batería 12 V

Presión 1,5- 5 bar

Caudal 1,6 l/min

Capacidade do depósito 25 litros

Duração máx. da batería 5 horas

Peso com batería 11,4 kg

Lanças  

incorporadas

Pulverizador líquido

Mochila

4.5 METROS 

FU
M

IG
A

D
O

R
ES



Garland • 130

INNOVATION 
AT THE  
SERVICE OF 
NATURE



 Garland • 131

Eletricidade em  
qualquer lado
MAIS ENERGIA, MENOS EMISSÕES

No campo e, em certos locais, precisamos de uma fonte de energia portátil 
para realizar o nosso trabalho. Os geradores de Garland são a solução. Com 
um tamanho compacto fornecem a alimentação necessária durante longas 
horas e sem interrupção, máquinas elétricas de alta potência. Descubra os 
geradores com tecnologia inverter, que respeitam o meio am-biente, minimi-
zando o ruído, emissões e consumo de combustível. A nossa marca oferece 
agora dois novos modelos 100% práticos, um dotado de rodas e arranque 
eletrónico e outro portátil.

Geradores
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Vantagens

PAINEL DE CONTROLO

Saídas de corrente e interruptores num 
avançado e prático painel.

MOTORES POTENTES

Para um trabalho mais eficiente  
e produtivo.

INVERTER

Gera energia sem altos e  
baixos, para conectar  
dispositivos eletrônicos.

LEVE 

Peso leve e conveniente alça para 
facilitar o transporte.

RODAS DE TRANSPORTE 

Comodas rodas de transporte 
para circular facilmente até onde 
seja necessário.

REGULADOR AUTOMÁTICO DE 
VOLTAGEM 

Oferece uma tensão de saída 
estável e limpa, protege  
contra os sob aquecimentos. 
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PEGA FRONTAL

Para facilitar o transporte.

DEPOSITO DO COMBUSTÍVEL TRANSLUCIDO  
COLOCADO EM POSIÇÃO VERTICAL

Permite verifi car facilmente o nível de combustível.  
A po-sição vertical facilita o seu preenchimento.
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Estes poderosos  
geradores são  
capazes de fornecer 
eletricidade a  
máquinas potentes 
e sem interrupção. 
Motor, particular-
mente eficiente, 
esta projetado para 
funcionar durante 
horas. Com 1 saída DC 12 
V e 2 saídas AC.  
Eles vêm equipados de serie 
com um suporte com rodas para os transportar facilmente.

Motor 4 tempos Garland

Cilindrada 389 cc

Voltagem/Frequência 230 V ~50 Hz

Potência 5,5 kVA máxima/ 5 kVA nominal

Depósito de combustível 25 litros

Autonomía máxima 9 horas

Peso 77 kg

BOLT 925 QG (53-0011)

80,0kg

1

2 3

cm
1

2

57x69x52

Rodas de  

transporte

Regulador de 

voltagem (AVR)

Motor 4 tempos Garland

Cilindrada 270 cc

Voltagem/Frequência 230 V ~50 Hz

Potência 3,8 kVA máxima/ 3,2 kVA nominal

Depósito de combustível 25 litros

Autonomía máxima 10 horas

Peso 69 kg

Com 3,8 Kva de po-
tência este gerador é 
capaz de  
fornecer eletricidade a 
máquinas potentes sem 
interrupções. Motor  
especialmente eficiente,  
foi especialmente  
desenvolvido para  
trabalhar durante horas 
e horas. Incorpora 3 saídas 
(2 AC e 1 DC de 12 V). Equipado 
de serie com um suporte com rodas 
para fácil transporte.

BOLT 725 Q (53-0010)

70,0kg

1

2 3

cm
1

2

57x69x52

Rodas de  

transporte

Regulador de 

voltagem (AVR)
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Os 3 kVA de potência 
máxima de saída que 
atinge esta máquina 
torná-la uma verda-
deira líder na sua 
gama. Com 1 saída 
DC e 2 saídas AC. 
Equipada com motor 
a 4 tempos Garland 
de 208 cc, que torna 
possível uma autono-
mia até 12 horas. 

Motor 4 tempos Garland

Cilindrada 208 cc

Voltagem/Frequência 230 V ~ 50 Hz

Potência 3 kVA máxima/ 2,6 kVA nominal

Depósito de combustível 15 litros

Autonomía máxima 12 horas

Peso 42 kg

BOLT 525 QG (53-0009)

46,0 kg

1

2 3

cm
1

2

62x46x44

Regulador de 

voltagem (AVR)

Gerador portátil ,leve 
com asa de transporte 
e motor de 2 tempos 
Garland com arranque 
electrónico que mel-
hora a sua eficiência e 
diminui as emissões e 
consumo. Tecnologia 
AVR de regulação au-
tomática da voltagem 
em função da carga 
pretendida . Voltímetro 
analógico que informa a vol-
tagem de saída no momento .Uma tomada Tipo F Standar 
CEE7/4 “Schuko”com tampa

Motor 2 tempos Garland

Cilindrada 93,5 cc

Voltagem/Frequência 230 V ~ 50 Hz

Potência 0,72 kVA máxima/0,65 kVA nominal

Depósito de combustível 4,2 litros

Autonomía máxima 6 horas

Peso 16 kg

BOLT 115 G-V17 (53-0017)

18,0 kg

1

2 3

cm
1

2

38x32x32

Regulador 

de voltagem 

(AVR)

Leve

Equipado com um ativo 
motor a 4 tempos Gar-
land de 163 cc, fornece  
energia durante 11 horas 
seguidas. Com 1 saída 
DC e 2 saídas AC.  
Fornece informações 
através do seu painel.

Motor 4 tempos Garland

Cilindrada 163 cc

Voltagem/Frequência 230 V ~ 50 Hz

Potência 2,2 kVA máxima/2 kVA nominal

Depósito de combustível 15 litros

Autonomía máxima 11 horas

Peso 40,5 kg

BOLT 325 QG (53-0008)

46,0 kg

1

2 3

cm
1

2

62x46x44

Regulador de 

voltagem (AVR)

Pela sua leveza, alça 
confortável e ecológico 
sistema inverter, este 
gerador é ideal para o 
transporte de eletricidade 
em qualquer lugar. O seu 
consumo de combustível é 
muito baixo, assim como o 
ruido que produz. Produz 
uma corrente constante, 
sem altos e baixos, e oferece 
até 6,5 horas de autonomia.  
Ele tem 1 saída AC.

Motor 2 tempos Garland

Cilindrada 42,7 cc

Voltagem/Frequência 230 V ~ 50 Hz

Potência 1 kVA máxima/0,8 kVA nominal

Depósito de combustível 3 litros

Autonomía máxima 6,5 horas

Peso 8,5 kg

BOLT 110 I (53-0013)

9,4 kg

1

2 3

cm
1

2

37x34x33

Inverter

Leve

G
ER

A
D

O
R

ES



Garland • 136

INNOVATION 
AT THE  
SERVICE OF 
NATURE



 Garland • 137

Limpeza impecável
MÁXIMA EFICIÊNCIA COM TODO O TIPO DE RESÍDUOS 

O nosso aspirador foi reinventado para proporcionar uma limpeza ainda mais 
exigente deixando qualquer superfície sem falhas com o mínimo de esforço. 
Após cada trabalho chega a hora de limpar. Uma tarefa que pode ser resol-
vida em pou-cos minutos graças aos nossos avançado aspiradores Líquidos 
/ Pó. A Garland oferece uma ferramenta inovadora capaz de absorver numa 
única passagem, quase todo o tipo de resíduos: lixo e poeira domestica, itens 
maiores e resíduos DIY e líquidos e derrames.

Aspiradores agua/pó elétricos 
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Vantagens
DEPÓSITO DE GRANDE CAPACIDADE

Grande capacidade de recolha.

TUBO FLEXIVEL

Permite um maior alcance e 
um trabalho mais confortável.

PEGA DE TRANSPORTE

Pega para elevar o motor quando 
é separado da restante parte da 
máquina, ajuda ao seu transporte 
e permite salvar os desníveis.

RODAS GIRATÓRIAS

Resistentes rodas direcionais para 
uma maior mobilidade. Facilita o 
deslocamento do aspirador.

ASPIRADOR ÁGUA/PÓ  

Permite aspirar elementos líquidos e 
sólidos.

SYNCHRO

Sistema de sincronização que permite 
ao aspirador iniciar automaticamente ao 
detetar consumo na tomada do aspira-
dor (Nota: O consumo da máquina que 
se liga deve ser superior a 60 W).

SACO DE FILTRO

Saco descartável para aspiração 
de materiais secos.

FILTRO DE AR, ÁGUA E PÓ
Filtro lavável válido para aspirar 
água e pó. Recomenda-se que o 
filtro esteja totalmente seco se for 
aspirar pó, para melhorar a capa-
cidade de aspiração e também 
para maior durabilidade do seu 
aspirador.
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MOTORES POTENTES

Para um trabalho mais  
eficiente e produtivo.

ACESSÓRIOS 

Inclui uma variedade de acessórios para 
se adaptar às diferentes tarefas.

ASPIRADOR DE CINZAS

A sua estrutura interna está  
pensada para poder aspirar 
cinzas que estão a 
temperaturas  
inferiores a 40ºC.

TUBO E ACESSÓRIOS  
METÁLICOS

Maior resistência à temperatura e 
maior durabilidade
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Aspirador de água / pó ideal para  
trabalhos em grandes superfícies,
graças à grande capacidade do 
depósito, a eficácia da aspiração e
ultra silencioso. Inclui acessório 
combinado com duas posições 
para aspirar pisos 
lisos ou em carpetes, bico 
de água para pavimentos, 
bico fino para aceder aos 
locais mais difíceis, 
ponteira para 
tapeçaria, escova, 
saco de filtro e
 filtro de
água / pó.

Motor elétrico 230 V ~ 50 Hz

Potência 1.800 W

Dimensão do depósito 40 l

Material do depósito aço inox

Tipo do tubo aço inox

CLEAN 640 EX-V16 (48-0018)

10,1 kg

1

2 3

cm
1

2

64x41x41

Aspirador 
agua/pò

Saco de filtro
Filtro de ar 
água e pó

Aspirador de água / pó destinado para o trabalho de 
bricolage e preparado para sincronizar com máquinas 
elétricas. Ligue uma lixadora, 
polidora, serra elétrica, etc. 
graças ao seu adaptador para 
ferramentas aspira assim que 
começar a gerar pó. Ele inclui 
bico de água para pavimentos, 
bico fino para aceder aos locais 
mais apertados, adaptador de 
ferramenta, filtro de água, filtro 
de água / pó.

Motor elétrico 230 V ~ 50 Hz

Potência 1.400 W

Dimensão do depósito 30 l

Material do depósito polipropileno

Tipo do tubo polipropileno

CLEAN 330 ES-V16 (48-0017)

8,1 kg

1

2 3

cm
1

2

57x40x40

Synchro
Aspirador 
agua/pò

Saco de filtro
Filtro de ar 
água e pó
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Aspirador de água / pó multiuso para limpezas  
domésticas.  Acessório 
para aspirar pavimentos, 
bico fino para aceder aos 
locais mais apertados, 
filtro de água, 
filtro de água / pó. 

 

CLEAN 330 E-V16 (48-0015)

Motor elétrico 230 V ~ 50 Hz

Potência 1.400 W

Dimensão do depósito 30 l

Material do depósito polipropileno

Tipo do tubo polipropileno

6,8 kg

1

2 3

cm
1

2

57x40x40

Aspirador 
agua/pò

Saco de filtro
Filtro de ar 
água e pó

O aspirador de água / pó é o mais pequeno do mercado.
Adequado para pequenos trabalhos, mas com a versatili-
dade para aspirar qualquer material sólido ou líquido. 
Inclui um gancho para pendurar na parede, bico fino para 
aceder aos locais mais apertados, acessório, saco 
de filtro, filtro de água.

CLEAN 104 E-V16 (48-0014)

Motor elétrico 230 V ~ 50 Hz

Potência 1.100 W

Tamaño del depósito 4 l

Material do depósito polipropileno

Tipo do tubo polipropileno

2,6 kg

1

2 3

cm
1

2

28x26x26

Aspirador 
agua/pò

Saco de filtro
Filtro de ar 
água e pó

Aspirador de pó especialmente desenvolvido para a  
recolha de cinzas de lareiras,  
fogões a lenha / pellets / 
carvão, churrascos. Dispõe um 
motor de bypass e metálico, 
tubos metálicos e acessórios 
para uma maior durabilidade. 
Inclui bico redondo e bico fino 
de metal. 
 

ASH 120 E-V16 (48-0021)

Motor elétrico 230 V ~ 50 Hz

Potência 850 W

Dimensão do depósito 20 l

Material do depósito aço inox

Tipo do tubo metálico proteção em borracha

5,8 kg

1

2 3

cm
1

2

47x32x32

Aspirador 

de cenzas

Tubo e acessórios 

metálicos
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Otimiza as 
prestações das  
nossas máquinas
Com o mesmo profissionalismo que desenvolvemos nossas máquinas,  
na Garland criamos os acessórios certos para alcançar o desempenho  
insuperável. Descubra toda a gama de acessórios, consumíveis e lubrificantes, 
capazes de aumentar as possibilidades dos nossos modelos, torna-os mais 
efi ientes e prolonga significativamente a sua vida útil.

Acessórios
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Colocamos a disposição uma ampla gama de acessórios de alta qualidade, para que as motosserras  
estejam sempre prontas para realizar com o máximo desempenho, eficácia e precisão qualquer tarefa  
de corte doméstica ou profissional.

ROLOS DE CORRENTE
Descrição:
Corrente de alto rendimento de reduzida vibração para um corte ágil e 
uniforme.

Tipo Comprimento Nº de Elos Referência

3/8” BP - 0.050” 30,5 cm 1635 71R38BP050

0.325” - 0.050” 30,5 cm 1840 71RC325050

0.325” - 0.058” 30,5 cm 1840 71RC325058

3/8” - 0.050” 30,5 cm 1635 71RC038050

3/8” - 0.058” 30,5 cm 1635 71RC038058

CORRENTES (BLISTER)
Descrição:
Grande variedade de correntes com distintos números de elos, passo e 
espessura para fornecer um serviço impecável a cada motosserra.

Tipo Comprimento Nº de Elos Referência

1/4” - 0.050” 10”/25 cm 60 7101405060

3/8” BP - 0.050”

 8’’/20 cm 33 7103805033

10’’/25 cm 40 7103805040

12’’/30 cm 45 7103805045

14’’/35 cm

49 7103805049

50 7103805050

52 7103805052

53 7103805053
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 LIMAS E PEGAS PARA LIMAS
Descrição:
Para assegurar a manutenção adequada de correntes de corte, para  
manter sempre a precisão e capacidade de corte do primeiro dia.

Medida Correntes Referência

Lima 5/32” 3/8’’BP - 0.325’’ 7199005322

Lima 3/16” 3/8’’ 7199003162

Tipo Correntes Referência

Pega comoda e leve Todo tipo 7199000010

Tipo Comprimento Nº de Elos Referência

3/8” BP - 
0.050”

16’’/40 cm

54  7103805054

55  7103805055

56  7103805056

57  7103805057

18’’/45 cm
60  7103805060

62  7103805062

3/8” - 0.058 ”

16’’/40 cm 60 7103805860

16’’/40 cm 64 7103805864

18’’/45 cm 68 7103805868

20’’/50 cm
68 7103805868

72 7103805872

24’’/60 cm 82 7103805882

0.325” - 0.058”

16’’/40 cm
64  7132505864

66  7132505866

18’’/45 cm 72  7132505872

20’’/50 cm 76  7132505876

0.325” - 0.050”

16’’/40 cm
64  7132505064

66  7132505066

18’’/45 cm 72  7132505072

20’’/50 cm 78  7132505078

 RETIRA REBITES E REBITADOR DE CORRENTES
Descrição:
Dois acessórios fundamentais, resistentes e fáceis de usar, desenvolvidos 
para simplifi car ao máximo a reparação ou a realização de uma corrente nova. 

Tipo Modelos Referência

Retira rebites Apto para todos os passos 
de corrente 7199236401

Rebitador de 
correntes

Apto para todos os passos 
de corrente 7199236403
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 CAVALETES PARA MOTOSSERRAS

Descrição:
Prático cavalete para segurar os troncos de madeira durante o corte.  
Dobrável, confortável e durável, para o trabalho fácil e seguro.

Peso Material Referência

8 kg Aço inox 7199000206

 AFIADOR ELÉTRICO
Descrição:
Máximo conforto e eficiência no afi ador de correntes. Garantem um ângulo 
exato no afiamento dos dentes das correntes. 

Potência Correntes Referência

85 W Todo tipo 7199002002

 KIT AFIADOR MANUAL
Descrição:
Completo jogo de acessórios para afiar manualmente de forma fácil e  
precisa. Garantem um ângulo exato no afi amento dos dentes das correntes.

Medida Correntes Referência

Lima 5/32” 3/8’’BP - 0.325’’ 7199000008

Lima 3/16” 3/8’’ 7199000009

 COMBO DE ESPADA + CORRENTE
Descrição:
Prático pack combo composto por espada e corrente imprescendíveis , resis-
tentes e de fácil uso , desenvolvidos para simplificar ao máximo a reposição 
da corrente .  

Tipo Comprimento Nº de Elos Referência

BP - 0.050” 14”/35 cm 53 71CD505314

BP - 0.050” 16”/40 cm 57 71CD505716

0.325”  - 0.058” 16”/40 cm 64 71CB586416 

0.325”  - 0.058” 18”/45 cm 72 71CB587218
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Sejam qual sejam as características da roçadora, aparador ou varejador da Garland, temos os acessórios 
perfeitos para garantir um trabalho.

Metros (Rolos) Diâmetro Tipo Referência

25 Ø 1,6 mm  71021R2516

20 Ø 2,0 mm  71021R2020

15 Ø 2,4 mm  71021R1524

10 Ø 3,0 mm  71021R1030

81 Ø 2,4 mm  71023R8125

54 Ø 3,0 mm  71023R5430

42 Ø 3,0 mm  71023C4230

67 Ø 2,4 mm  71023C6724

54 Ø 3,0 mm  71023E5430

81 Ø 2,4 mm  71023E8124

Metros (Bobines) Diâmetro Tipo Referência

100 Ø 2,4 mm 71025R10024

200 Ø 2,4 mm 71025R20024

200 Ø 3,0 mm 71025R20030

 BOBINES E ROLOS DE NYLON

Descrição:
Resistentes bobines e rolos de fi o de nylon redondo, quadrado ou em 
estrela, ideais para recortar a relva com a máxima precisão ou para limpar 
mato e ervas daninhas.

Metros Diâmetro Tipo Referência

25 Ø 1,6 mm 71021X2516

20 Ø 2,0 mm 71021X2020

81 Ø 2,4 mm 71023X8125

54 Ø 3,0 mm 71023X5430

40 Ø 3,3 mm 71023X4033

25 Ø 4,0 mm  71023X2540

 ROLOS DE NYLON “TORNADO”
Descrição:
Eficiente e silencioso fio de NYLON em espiral. Grande durabilidade e  
flexibilidade para os trabalhos mais exigentes.
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Metros Diâmetro Tipo Referência

20 Ø 3,3 mm 71022C2033

15 Ø 4,0 mm 71022C1540

 ROLOS E TIRAS DE NYLON “ALUMINIUM”
Descrição:
Durável fio e tiras de NYLON fabricados com partículas de alumínio. Com 
diferentes apresentações (quadrado ou redondo) para se adaptarem  
perfeitamente a cada tarefa. Máxima resistência e durabilidade.

Metros Diâmetro Tipo Referência

87 Ø 2,4 mm 71024Y8724

56 Ø 3,0 mm 71024Y5630

32 Ø 4,0 mm 71024Y3240

 ROLOS DE NYLON “TYPHOON”
Descrição:
Eficiente e silencioso fi o de nylon com capa externa que previne a adesão 
por temperatura. Núcleo interior resistente a ruturas.

Metros Diâmetro Tipo Referência

67 Ø 2,7 mm 71024R6727

44 Ø 3,3 mm  71024R4433

30 Ø 4,0 mm  71024R3040

54 Ø 2,7 mm  71024C5427

35  Ø 3,3 mm  71024C3533

25  Ø 4,0 mm  71024C2540

Tipo Modelo Referência

Automático GT 2800 7199GT2800

Automático XTRIM 100 E 7199000080

Automático XTRIM 355 E/
XTRIM 555 E 7199000085

 CARRETOS DE FIO PARA APARADORES
Descrição:
Carretos de fio especialmente desenvolvidos para se adaptarem à gama de 
aparadores Garland para assegurarem um resultado ótimo.



 Garland • 149

 ARNÊS DE SUPORTE
Descrição:
Ergonómico arnês ideal para repartir o peso das máquinas pelos ombros, 
costas e cintura, reduzindo o cansaço dos braços para fazer um trabalho 
muito mais comodo e saudável.

Uso Tipo Referência

Roçadora
Duplo 7199000012

Duplo Profissional 7199000011

  PROLONGADOR EXTENSÍVEL PARA ROÇADORA
Descrição:
Cómodo acessório para prolongar o alcance da roçadora com o acessório 
do podador de forma extensível facilitando todas as tarefas em altura ou de 
longas distâncias .

Uso Comprimento Referência

Prolongador extensível 
para roçadora 70 cm 71250D0008

CABEÇA DE FIO (2 fios) Referência

Rosca (direita) - Fêmea 8 x 1,25 7199000430

CABEÇA DE ALUMINIO UNIVERSAL (4 FIOS) Referência

Todos os modelos 7199000150

CABEÇA UNIVERSAL GARLAND (2 FIOS) Referência

Todos os modelos 
(Fêmea 10 x 1,25 - Macho 10 x 1,25 - 8 x 1,25) 7199000450

CABEÇA UNIVERSAL CARGA FÁCIL (2 FIOS) Referência

Todos os modelos 
(Fêmea 10 x 1,25 - Macho 10 x 1,25 - 8 x 1,25) 7199000460

CABEÇA MULTI FIO (8 FIOS) Referência

Todos os modelos 7199000096

CABEÇA EASY (4 FIOS) Referência

Todos os modelos 7199000140

CABEÇA PRO (6 FIOS) Referência

Todos os modelos 7199000160

CABEÇA CEPILLO PÚAS ACERO Referência

Modelos de más de 40 cc 7199000097

 CABEÇA DE FIO
Descrição:
Ampla variedade de cabeça de fi o de alta qualidade, pensados para sacar 
o máximo partir das nossas roçadoras e aparadores. 
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 DISCO DE CORTE GARLAND
Descrição:
Una amplia selección de Lâmina de aço con diversos números de dentes, para ajustarse a cada mo-
delo de máquina, obteniendo el máximo rendimiento en las tareas de corte de broza, arbustos, hierba 
resistente, matorrales o el triturado de maleza y zarzas.

INNOVATION 
AT THE  
SERVICE OF 
NATURE

Tipo Uso Módelo Ø exterior Ø interior Espessura Referência

2 
dentes

Ervas daninhas
e silvas

Mais de 
34 cc 255 mm 25,4 mm 3,0 mm 7100250352

2 
dentes

Ervas daninhas
e silvas

Más de 
40 cc 305 mm 25,4 mm 3,0 mm 7100310352

Tipo Uso Módelo Ø exterior Ø interior Espessura Referência

3 
dentes

Mato e pequenos
arbustos

Mais de 
25 cc 230 mm 25,4 mm 1,4 mm 7100230143

3 
dentes

Mato e pequenos
arbustos

Mais de 
30 cc 255 mm 25,4 mm 1,4 mm 7100255143

3 
dentes

Mato e pequenos
arbustos

Mais de 
34 cc 255 mm 25,4 mm 3,0 mm 7100255303

3 
dentes

Mato e pequenos
arbustos

Mais de 
40 cc 300 mm 25,4 mm 3,0 mm 7100300303

3 
dentes

Mato e pequenos
arbustos

Mais de 
30 cc 250 mm 25,4 mm 3,0 mm 7100250003

3 
dentes

Mato e pequenos
arbustos

Mais de 
40 cc 300 mm 25,4 mm 4,0 mm 7100300003
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 DISCOS DE CORTE WIDIA
Descrição:
Especialmente desenvolvidos para suportar temperaturas elevadas e nas mais duras condições 
de trabalho, oferecendo um acabamento excelente. Disco WIDIA consiste numa liga especial de 
carbono tungstênio que lhe garante uma resistência única.

Tipo Uso Módelo Ø exterior Ø interior Espessura Referência

4 
dentes

Mato e 
pequenos
arbustos

Mais de 
25 cc 230 mm 25,4 mm 1,4 mm 7100230144

4 
dentes

Mato e 
pequenos
arbustos

Mais de 
30 cc 255 mm 25,4 mm 1,4 mm 7100255144

Tipo Uso Módelo Ø exterior Ø interior Espessura Referência

8 
dentes

Mato denso e
arbustos

Mais de 
25 cc 230 mm 25,4 mm 1,4 mm 7100230148

8 
dentes

Mato denso e
arbustos

Más de 
30 cc 255 mm 25,4 mm 1,6 mm 7100255168

Tipo Uso Módelo Ø exterior Ø interior Espessura Referência

80 
dentes

Arbustos e
árvores finas

Mais de 
25 cc 230 mm 25,4 mm 1,8 mm 7102301880

80 
dentes

Arbustos e
árvores finas

Mais de 
30 cc 255 mm 25,4 mm 1,8 mm 7102551880

Tipo Uso Módelo Ø exterior Ø interior Espessura Referência

20 
dentes

AArbustos e
árvores finas

Mais de 
 40 cc 250 mm 25,4 mm 2,0 mm 7100250220

36 
dentes

Arbustos e
árvores finas

Mais de 
 30 cc 230 mm 25,4 mm 1,3 mm 7102301336

40 
dentes

Arbustos e
árvores finas

Mais de 
 34 cc 255 mm 25,4 mm 1,3 mm 7102551340

Tipo Uso Módelo Ø exterior Ø interior Espessura Referência

40 
dentes

Arbustos e
árvores finas

Mais de 
30 cc 255 mm 25,4 mm 1,8 mm 7102551840
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 PENTE E VARETAS PARA AS VAREJADORAS

Descrição:  
Acessório de última geração, que permite o varejamento rápido, comodo 
e produtivo. Pente especial para apanhar cada fruto, faras móveis para 
permitir uma trepidação eficiente. Prolongador para alcançar os ramos 
mais altos. Fabricados com os materiais de elevada qualidade para uma 
melhor eficiência e resistência.

Uso Modelos Material Nº varetas Referência

Pente reforçado 
montado pronto 
a varejar

BEST 250 V 
SHAKER 310 DPG
SHAKER 510 DPG

Carbono/
Poliamida 3 71250V0004

Uso Modelos Material Nº varetas Referência

Varetas para 
montar no semi 
pente

BEST 250 V 
SHAKER 310 DPG
SHAKER 510 DPG
SHAKER 400 FW

Carbono 6 71250V0006

Uso Modelos Material Nº varetas Referência

Varetas para 
montar no semi 
pente reforçada

BEST 250 V 
SHAKER 310 DPG
SHAKER 510 DPG

Carbono/
Poliamida 3 71250V0003

 PROLONGADOR PARA ROÇADORAS E VAREJADORES
Descrição:
Comodo acessório para aumentar o alcance das roçadoras e varejadores, facilitando assim as 
tarefas em altura ou a grandes distâncias.

Altura Modelos Material Instalação Referência

40 cm BEST 250 
BEST 250 V Aluminio Tranca 

fácil 71250V0007

 BROCA PERFURADORA HELICOIDAL COM LÂMINA DUPLA
Descrição:
Dupla eficácia de perfuração ( Mais rápidas a perfurar que as brocas de lâmi-
nas simples) São mais estáveis ao centro ,permitindo uma força mais equilibra-
da ao centro da broca .

Modelo Diâmetro Referência

DRILL 932 G

80 71DR000080

100 71DR000100

150 71DR000150

200 71DR000200
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As lavadoras de alta pressão da Garland estão preparadas para enfrentar qualquer tarefa de limpeza, 
necessita só acoplar o acessório indicado para cada trabalho para obter o melhor desempenho. Para isso 
colocamos uma vasta gama de acessórios à disposição para conseguir uma limpeza ao detalhe.

INNOVATION 
AT THE  
SERVICE OF 
NATURE

 PISTOLA
Descrição:
Perfeita para projetar de forma comoda e segura a água de qualquer Lavadora de Alta Pressão 
Garland Ultimate. Equipada com gatilho fácil acionamento, permite dirigir a força da água a  
qualquer lugar de forma segura. Compatível com distintas lanças e para diferentes aplicações. 
Equipada com bloqueio de segurança.

PROFISSIONAL ROSCA Referência

Pistola profissional de maior resistência e durabilidade, compatível com 
os acessórios de rosca e conector de rosca 22 mm para a mangueira. 71HD000025

BAIONETA Referência

Pistola compatível com acessórios de baioneta de rápida montagem e 
conector de rosca 14 mm para a mangueira. 71HD000014

BAIONETA FAST Referência

Pistola compatível com acessórios de baioneta e conector fast de rápida 
montagem para a mangueira. 71HD000026

 ACESSÓRIOS PROFISSIONAIS

Descrição:
Acessórios profissionais de rosca adaptável na pistola profissional de rosca.

LANÇA TURBO PRO Referência

Grande eficácia na limpeza. Permite que a água saia impulsionada em 
espiral, oferecendo maior força desencrustante. 71HD000020

LANÇA LEQUE Referência

Permite regular o jato em forma de leque ou em redondo. Pensada 
para ser montada na pistola profi ssional de rosca. 71HD000024
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LANÇA DE CONEXÃO CLIK Referência

Pensada para montar os distintos bicos com conector rápido CLIK. 42050001501

ADAPTADOR DE ROSCA A BAIONETA Referência

Adaptador para a pistola profi ssional de rosca e que 
permite utilizar acessórios baioneta. 71HD000023

BICOS CLIK Referência

Variedade de bicos com diferentes 
ângulos de direção do jato da água 
para que de adapte a qualquer tipo 
de trabalho. 

Ponteira 0º 42050001600

Ponteira  15º 42050001700

Ponteira  25º 42050001800

Ponteira  40º 42050001900

Ponteira de sabão 42050002000

MANGUEIRA DE LIMPEZA DE 

TUBAGENS
Referência

Perfeita para facilitar a limpeza 
em profundidade das tubagens 
desentupir. Disponível com 
7,5m de comprimento, para 
chegar mais longe.

71HD000001

 ACESSÓRIOS BAIONETA
Descrição:

Acessórios de baioneta adaptáveis à pistola baioneta ou à pistola baioneta fast.

LANÇA ÂNGULO REGULÁVEL TURBO Referência

Grande eficácia na limpeza. Permite que a água saia  
impulsionada em espiral, oferecendo maior força  
desencrustante. Graças ao seu ângulo regulável esta 
lança facilita a limpeza em zonas de difícil acesso.

71HD000004

LANÇA TURBO Referência

Grande eficácia na limpeza. Permite que a água saia impul-
sionada em espiral, oferecendo maior força desencrustante. 

71HD000012

LANÇA REGULÁVEL Referência

Permite regular o jato em forma de leque ou em redondo. 
Pensada para poder ser adaptada a distintas pistolas. 71HD000013

LANÇA COM BICO INCLINADO 315º Referência

Desenhada especifi camente para a limpeza de calhas. O seu 
tubo dobrado na extremidade a 315º permite um fácil acesso 
às calhas. Pode ser adaptada no acessório tubo de alumínio 
extensível 1.60 m ou montada diretamente à pistola.

71HD000005

TUBO EXTENSÍVEL 1,60 M Referência

Resistente e leve tubo de alumínio para ampliar o alcance 
das lanças até 1,60 metros. 71HD000006
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 DETERGENTES
Descrição:
Eficiente detergente multiusos com ph neutro para limpar superfícies delicadas e inócuo para a 
pele. Levemente espumoso e com fragância. Ideal para limpar com as lavadoras de alta pressão 
ou para lavagens manuais. Embalagem de 5 litros.

Uso Referência

Detergente  PH Neutro Universal 71HD000500

 ESCOVAS
Descrição:
Aumenta a variedade e a capacidade de limpeza da tua máquina com uma variedade de esco-
vas adaptadas a qualquer tipo de trabalho.

ESCOVA HORIZONTAL FIXA Referência

Pensada para limpezas exigentes em lugares de difícil acesso. 
Acopla-se facilmente à pistola. Leve e prática. 71HD000003

ESCOVA GIRATÓRIA PARA PAVIMENTOS Referência

Pratica escova giratória para alcançar uma limpeza impecável 
dos pavimentos. Com depósito de detergente incluído. Leve e 
fácil de utilizar. Desenhada para encaixar na Lavadora de Alta 
Pressão.

71HD000007

ESCOVA HORIZONTAL PARA PAVIMENTOS + EXTENSÃO Referência

Pensada para tarefas de limpeza dos pavimentos mais  
exigentes. Adapta-se facilmente à pistola. Ligeira, prática e 
muito funcional.

71HD000015
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 MANGUEIRA
Descrição:
Desenvolvida para as Lavadoras de Alta Pressão Garland Ultimate. Reforçada, para maior 
durabilidade. Grande Alcance.

PROFISSIONAL Referência

Mangueira em borracha de alta pressão com reforço de 
malha de aço (Robusta, duradoura e anti-drobragem), rosca 
de 22mm, 8m de comprido e desenhada para trabalhar até 
60º C de temperaturas.

71HD000027

PVC Referência

Mangueira de PVC com rosca de 14 mm, 5 m de comprimento. 71HD000009

PVC FAST Referência

Mangueira de PVC fast de fácil acoplamento, 5 m de comprimento. 71HD000028

PROLONGADOR PVC 8 M Referência

Prolongador de mangueira de PVC com rosca de 22 mm, 8 m de 
comprimento 71HD000002

ADAPTADOR DE ROSCAS DE MANGUEIRA Referência

Permite a passagem da rosca de 22 mm a uma rosca de 14 mm 71HD000022

 KIT 2 DIFUSORES + 2 LIGAÇÕES Y MANGUEIRA DE PRESSÃO
Descrição:
Accesórios para el nebulizador para refrescar o exterior de fácil instalação

Tipo Referência

Kit de 2 difusores + 2 ligações 71FG000001

Manguera de pressão de 5 metros 71FG000002

Braçadeira de borracha antivibração 71FG000003

Kit de 4 alargadores com difusores orientáveis 71FG000004

Kit de 5 difusores 71FG000005

INNOVATION 
AT THE  
SERVICE OF 
NATURE



 Garland • 157

 RODAS PNEUMÁTICAS
Descrição:
Rodas de alta aderência e estabilidade, 
adaptável através de eixos. 
Oferecem um transporte conveniente 
da máquina durante as tarefas 
e permitem a realização do trabalho com 
equipamentos de arrastre como os abre regos.

Trabalhar a terra nunca foi tão reconfortante. Com os acessórios Garland para moto-enxadas, preparar 
o terreno para uma semente.

INNOVATION 
AT THE  
SERVICE OF 
NATURE

Uso Tipo Centro Ø roda (mm) Modelo Referência

Transporte e
tração

Pneumático  
agrícola com 

Centro

Hexagonal 
23 mm Ø 350 X 6 MULE 1162 NRQG 7109000012

Transporte e 
tração

Pneumático  
agrícola com 

Centro

Redondo 
25 mm Ø 400x8

MK 410/410 R
MULE 1161 QH/1161 RQH
MULE 961 QG/962 NRQG

MULE 861 QG/761 QG

7109000014

Uso Tipo Centro
Ø exterior 
roda (mm)

Modelo Referência

Transporte Con
casquilho

Redondo 
25 mm Ø 41

MK 410/410 R
MULE 1161 QH /  

1161 RQH
7109000008

 RUEDAS DE TRANSPORTE
Descrição:
Ruedas de gran agarre y estabilidad, ofrecen un cómodo transporte de la máquina durante 
las tareas.
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Uso Tipo Centro
Ø exterior roda 

(cm)
Modelo Referência

Tração para 
lavrar

Centro em 
ferro

Hexagonal 
23 mm Ø 26 MULE 1162 NRQG 7109000011

Tração para 
lavrar

Centro em 
ferro

Redondo
25 mm Ø 26

MK 410 / 410 R
MULE 1161 QH /  

1161 RQH
7109000016

Tração para 
lavrar

Centro em 
ferro

Hexagonal 
28 mm Ø 26 MK 750 

MK 760 / MK 790 7109000018

Tração para 
lavrar

Centro em 
ferro 

Redondo
25 mm Ø 26 MULE 961 QG  

MULE 962 NRQG 7109000019

Uso Tipo
Dimensão 

(cm)
Modelo Referência

Lavrar Regulável 46x34x10 MULE 861 QG/ 
761 QG 7109000861

Uso Tipo
Dimensão 

(cm)
Modelo Referência

Lavrar Regulável 46x34x10
MK 410 / 410 R
MULE 1161 QH / 

1161 RQH
7109000001

Lavrar Regulável 46x34x10 MULE 1162 NRQG 7109000010

Lavrar Regulável 46x34x10
MULE 961 QG / 

962 NRQG
MK 750

7109000961

Lavrar Regulável 46x34x10 MK 760 / MK 790 7109000003

 RODAS METÁLICAS
Descrição:
Garantem um trabalho mais meticuloso, sem danifi car o cultivo. A sua capacidade de aderência facilita a tarefa permi-
tindo um melhor direcionamento da máquina.

 ABRE REGOS
Descrição:
Feitos de material resistente e de fácil encaixe. Acessório pensado para criar os 
regos necessários para uma sementeira mais produtiva
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Uso Equipo composto Modelo Referência

Kit especial para lavrar Abre Regos + Rodas Metálicas MULE 1162 NRQG 7109000020

Kit especial para lavrar Abre Regos + Rodas Metálicas MK 410 / 410 R 
MULE 1161 QH / 1161 RQH 7109000017

Kit especial para lavrar Abre Regos + Rodas Metálicas MULE 961 QG / 962 NRQG
MK 750 7109000417

Uso Equipo compuesto Referência

Kit Abre Regos Universal Equipamento abre regos universal 7109000025

Adaptador Adaptador Mule 861 QG 7109000026

Adaptador Adaptador Mule 962 NRQG/ 961 QG 7109000027

Adaptador Adaptador Mule 1161 RQH/QH 7109000028

Adaptador Adaptador Mule 741/761 QG 7109000029

 PEÇAS PARA LAVRAR
Descrição:
Completos e resistentes acessórios que permitem que trabalhar a terra seja mais rápido e gratificante. Garantem um 
trabalho muito meticuloso, sem danos no cultivo e asseguram maior estabilidade.

 KIT ABRE REGOS UNIVERSAL + ADAPTADOR
Descrição:
Completos e resistentes acessórios que permitem que trabalhar a terra seja mais rápido e gratificante. 
Garantem um trabalho muito meticuloso, sem danos no cultivo e asseguram maior estabilidade.

 ARRANCADOR DE BATATAS
Descrição:
Material de alta resistência e de fácil encaixe. Acessório pensado para sacar as batatas de 
forma cómoda, rápida e produtiva.

Uso Tipo Modelo Referência

Arrancar 8 varetas MULE 1162 NRQG 7109000030
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Colocamos á disposição uma gama de eficientes acessórios de proteção, para garantir a máxima  
segurança, tranquilidade e comodidade no trabalho com maquinas de jardim, válido para outros trabalhos.

INNOVATION 
AT THE  
SERVICE OF 
NATURE

Material Rede Viseira Referência

Sintético Nylon Ajustável 7199000013

 VISEIRA DE PROTEÇÃO
Descrição:
Viseira protetora desenvolvida para cobrir a totalidade do rosto. Proteção segura de 
qualquer partícula projetada na hora de roçar, cortar entre outros. Robusta e  
ajustável à cabeça. Proteção do rosto, sem perda do angulo de visão.

Material Rede Viseira Referência

Sintético Nylon Ajustável 7199000015

 KIT CAPACETE DE PROTEÇÃO
Descrição:
Leve e eficaz capacete equipado com proteção auditiva. Desenvolvido para garantir a 
segurança sem renúncia á comodidade. Equipado com ventilação otimizada e viseira 
em rede.

Material lente Material armação Peso Referência

Policarbonato Nylon 22 gr. 7199000022

 ÓCULOS DE PROTEÇÃO
Descrição:
Seguro, durável e confortável. Desenvolvidos com uma ampla área de proteção. 
Perfeito para todos os tipos de trabalhos. Equipado com lentes de policarbonato 
resistente para maior segurança. Panorâmico para uma melhor visualização. O seu 
formato ajusta-se aos contornos da face de cada utilizador.
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1. Abrasão 3. Rasgar 

2. Corte com lâminas 4. Perfuração 

Uso Tamanho Referência

Uso prolongado. Poda industrial, 
jardinagem, criação de animais domésticos, 
agricultura e para trabalhar com máquinas.

L
7199000090

XL

GARLAND
Descrição:
Indicadas para qualquer trabalho de jardinagem. Adaptam-se aos dedos e ao 
Comprimento das mãos. Luvas em pele natural super suaves, resistentes e 
spandex para uma maior adaptabilidade.

Exterior  Interior Cintos Referência

Polipropileno Acolchoadas Ajustável 7199000016

 CANELEIRAS PROTETORAS
Descrição:
Pernas protegidas com estas confortáveis e leves caneleiras de polipropileno, com 
o interior acolchoado. Ajustáveis á forma da perna para maior comodidade, incluem 
uma extensão para proteger o peito do pé e são muito fáceis de colocar e tirar graças 
aos seus cintos ajustáveis.

Luvas de grande resistência, desenvolvidas para proporcionar a máxima segurança e comodidade nos 
distintos trabalhos.

Uso Tamanho Referência

Motosserras profissionais. 
Trabalhos florestais profissionais.

9 71000P1156
10 71000P1157

SHERPA
Descrição:
Luvas especificas para trabalhar com motosserras. Fabricadas em pele 
natural com um padrão multimaterial para oferecer uma comodidade e 
ajuste perfeito à mão. Boa comodidade para trabalhar continuamente. Têm 
proteção adicional anti-corte para a mão esquerda.

EN 388

2111

1. Abrasão 3. Rasgar 

2. Corte com lâminas 4. Perfuração 

EN 388

2121

CLASE 1
20 m/s

EN 381-7
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EN 388

2121

1. Abrasão 3. Rasgar 

2. Corte com lâminas 4. Perfuração 

EN 388

2121

EN 388

2121

1. Abrasão 3. Rasgar 

2. Corte com lâminas 4. Perfuração 

EN 420

1. Abrasão 3. Rasgar 

2. Corte com lâminas 4. Perfuração 

EN 388

3112

1. Abrasão 3. Rasgar 

2. Corte com lâminas 4. Perfuração 

Uso Tamanho Referência

Para trabalhar com máquinas 
pesadas, roçadoras e todos os 
tipos de máquinas de jardim, 
perfuração e ferramentas 
pneumáticas

9 71000P1103

10 71000P1104

VIBRO
Descrição:
Luvas de alta performance técnica com proteção contra vibração, 
totalmente adaptáveis à mão e muito fl exíveis. Protegem contra impacto e 
limitam a absorção de energia emitido pelas máquinas. Transpiráveis,  
fixação perfeita. Recomendado para trabalhos longos.

1. Abrasão 3. Rasgar 

2. Corte com lâminas 4. Perfuração 

Uso Tamanho Referência

Para corte de madeira, poda, 
trabalho em altura, manipulação e 
transporte.

L 71000P1003

XL 71000P1004

GRIPPER
Descrição:
Aumenta a capacidade natural de agarre da mão. Dorso em Neopreno para 
manter o escudo térmico em caso de humidade ou água. Fixação perfeita 
no pulso e fl exibilidade global. Pode lavar à máquina.

Uso Tamanho Referência

Para todo o tipo de trabalhos que 
necessite usar visores táteis. 

L 71000P1376
XL 71000P1377

i-WINTER WORK
Descrição:
Luvas técnicas de alto desempenho para todos os tipos de trabalho que 
exijam a utilização de mão em visores táteis: telemóveis, comandos, 
displays, etc. Feitas de couro sintético respirável, costuras ergonômicas e 
fibra de prata na ponta do seu dedo indicador e do polegar.

Uso Tamanho Referência

Especialmente adequadas para 
jardinagem doméstica.

L 71000P1018
XL 71000P1019

BABILON
Descrição:
Incrivelmente confortáveis. Respiráveis. Toque e agarre para manipulação 
fl ores e pequenos ramos. Totalmente feitas de materiais sintéticos. Pode 
lavar à máquina. Dorso elástico que permite um ajuste perfeito.

Uso Tamanho Referência

Especialmente adequadas para 
todo o tipo jardinagem. 

L 71000P1028
XL 71000P1029

TARTAN NEGRO
Descrição:
Luvas em pele natural com grande suavidade e resistência. Adequado 
para qualquer trabalho no jardim. Resistências mecânicas próprias da pele 
natural com sistema de curtimento especial. Adaptação perfeita aos dedos 
e ao Comprimento da mão.
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EN 388

3112

1. Abrasão 3. Rasgar 

2. Corte com lâminas 4. Perfuração 

EN 388

4111

1. Abrasão 3. Rasgar 

2. Corte com lâminas 4. Perfuração 

1. Abrasão 3. Rasgar 

2. Corte com lâminas 4. Perfuração 

EN 420

1. Abrasão 3. Rasgar 

2. Corte com lâminas 4. Perfuração 

EN 420

EN 388

4121

1. Abrasão 3. Rasgar 

2. Corte com lâminas 4. Perfuração 

Uso Tamanho Referência

Especialmente adequadas para 
todo o tipo jardinagem. 

L 71000P1033
XL 71000P1034

TARTAN ROSA
Descrição:
Luvas em pele natural com grande suavidade e resistência. Adequado 
para qualquer trabalho no jardim. Resistências mecânicas próprias da pele 
natural com sistema de curtimento especial. Adaptação perfeita aos dedos 
e ao comprimento da mão.

Uso Tamanho Referência

Especialmente adequadas para 
tarefas exigentes na agricultura e 
pecuária. Ferramentas, corte de 
madeira, entre outras. 

L 71000P1227

XL 71000P1228

COLOSUS
Descrição:
Evolução de uma luva de couro tradicional. Palma couro e dorso em tecido 
bignet que proporciona um excelente ajuste e facilidade em manusear.

Uso Tamanho Referência

Luvas sem costuras para 
maior conforto. Indicadas para 
aplicação de inseticidas, irrigação, 
fertilizantes.

L 71000P1322

NT GARDEN
Descrição:
Luvas sem costuras para maior conforto. Indicadas para aplicação de 
inseticidas, irrigação,fertilizantes.

Uso Tamanho Referência

Ideais para qualquer trabalho 
elementar de jardinagem. L 71000P1113

FIORELLE
Descrição:
Fabricadas em algodão. Palma com cobertura com pontos de borracha para 
melhorar o agarre das ferramentas.

Uso Tamanho Referência

Manipulação de peças pequenas, 
aplicação de tinta, canalizações, 
entre outras

L 71000P1355

NITRILE
Descrição:
Nitrílica com boa resposta em ambientes húmidos. Impermeáveis na área 
coberta. Boa aderência.
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Tirar o máximo proveito de cada máquina é uma questão de confiar 
só nos melhores lubrificantes e acessórios de consumo. Garland des-
envolve cada um desses componentes com o máximo compromisso 
com a qualidade e maior eficiência. Para que todos os utilizadores e 
profissionais disponham do aliado perfeito, para uma operação sem 
falhas da máquina por mais tempo.

Material Comprimento (mm) Chave Medidas (mm) Referência

Aço 180 Plano 19 /17 7199000200

Aço 180 Plano 19 /13 7199000201

 CHAVES DE VELAS

Descrição:
Chaves em aço e disponíveis em duas medidas, para desapertar e apertar as velas 
de forma segura.

Uso Capacidade (l) Referência

Motosserras 1 7100000010

Motosserras 5 7100000050

 ÓLEO LUBRIFICANTE DE CORRENTE
Descrição:
Formulado especialmente para obter uma lubrificação ótima da corrente, 
proporcionando um corte uniforme e uma maior vida útil da máquina.

Uso Capacidade (gr) Referência

Cabeça 
engranagens 90 7199000510

 MASSA PARA ENGRENAGENS
Descrição:
Embalagem de massa de fácil aplicação para manter as engrenagens bem  
lubrificadas, obtendo um funcionamento efi caz da máquina durante anos.

Descrição Uds
Comprimento 

de rosca 
(mm)

Diâmetro de 
rosca (mm)

Cabeça
(mm)

Grau térmico  
equivalente NGK

Referência

Blister velas 2 9,5 14 19 7 7101000100

Velas em caixa 1 9,5 14 19 7 7199240010

Blister velas 2 9,5 14 21 2 7101000200

Velas em caixa 1 9,5 14 21 2 7199992022

Velas em caixa 1 19 14 21 5 7199992023

Blister velas 2 19 14 21 5 7101000300

Blister velas 2 19 14 16 5 7101000400

Blister velas 2 19 10 16 5 7101000500

Blister velas 2 12,7 14 21 6 7101000700

 VELAS

Descrição:
Eficientes e resistentes velas para motores de 2 ou 4 tempos, que asseguram um 
arranque perfeito. 
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Uso Tipo Capacidade Referência

Motor 4 tempos SAE 30 0,6 l 7100000006

Motor 4 tempos SAE 30 5 l 7100000054

Motor 2 tempos Sintético 125 cc 7199202711

Motor 2 tempos Sintético 1 l 7100000012

 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES
Descrição:
Óleo de alto rendimento e com grandes propriedades, que conservam e protegem do 
desgaste os motores a 2 ou 4 tempos.

Tipo Capacidade Referência

ISO VG46 5 l 7100000046

 ÓLEO PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS
Descrição:
Óleo com alto índice de viscosidade, excelente proteção antioxidante, alta capilaridade e 
poder de humedecer.

Capacidade (ml) Referência

250 7100000250

SPRAY MANUTENÇÂO DE LÂMINAS

Descrição:
Limpador protetor lubrificante especial para a manutenção de corta sebes

Capacidade (l) Referência

1 7199000017

 DOSIFICADOR PARA MISTURA
Descrição:
Embalagem especialmente desenvolvida para realizar a mistura correta da gasolina e do 
óleo, graças às indicações indicadas no dosifi cador.

Capacidade (l) Referência

Extração de óleo 7199000020

 KIT EXTRACTOR DE ÓLEO
Descrição:
Kit completo, para extrair comodamente e de forma limpa  o óleo dos motores a 4 tempos através 
do orifício de colocação do óleo. Inclui dispositivo de aspiração mediante uma bomba de sucção 
com mangueira, recipiente para recolha do óleo e embuto para evitar qualquer tipo de derrames.

Capacidade (l) Referência

5 7199000018

 BIDÓN HOMOLOGADO PARA COMBUSTÍVEIS
Descrição:
Bidon homologado para combustíveis fabricado com matérias leves e consistentes, desenho 
otimizado para encher comodamente, armazenar e deitar o combustível em cada máquina.
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pt.garlandworld.com

comercial@mcland.es




